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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Dalam kehidupan kita sehari-hari, merokok merupakan hal yang

biasa dan lumrah dilakukan oleh masyarakat baik kalangan atas ataupun

kalangan menengah kebawah. Saat ini, angka perokok di dunia telah

mencapi 1,3 miliar jiwa dimana 84% dari perokok ini berasal dari negera

miskin dan negara berkembang yang salah satunya adalah Indonesia.

Indonesia sendiri saat ini berada pada peringkat ke tiga dengan jumlah

perokok terbesar di dunia setelah China di peringkat pertama dan India di

peringkat ke dua.1

Berdasarkan data dari Indonesia Ministry of Health, dikemukakan

bahwa Pada tahun 2011, jumlah perokok aktif di Indonesia semakin

meningkat dan telah mencapai angka 60 juta jiwa, dimana sebagian besar

perokok tersebut ada pada usia produktif dan memulai mengkonsumsi

rokok pertama kali pada usia 15-19 tahun. Dari salah satu lembaga survei

tentang permasalahan rokok (GATS “Global Adult Tobacco Survei”),

mengemukakan fakta atau hasil survei terkait preferensi jumlah perokok

dewasa dan usia remaja dan anak-anak di Indonesia yang dilakukan pada

tahun 2011. Hasil dari survei tersebut dapat kita lihat pada tabel berikut:

1 Tribun-Timur.com, Kawasan Tanpa Asap Rokok Kurangi Beban Masyarakat. Seperti dikutip
dari http://makassar.tribunnews.com/2013/06/04/kawasan-tanpa-asap-rokok-kurangi-beban-
masyarakat. Diakses pada 26 Oktober 2013.
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Tabel 1.1 Preferensi Jumlah Perokok Dewasa di Indonesia Tahun

2011

Perokok Preferensi

Pria 67,4%

Wanita 4,5%

Jumlah 34,8%

Sumber: Berdasarkan survei GATS (Global Adults Tobacco Survei) 2011.

Tabel tentang preferensi jumlah perokok dewasa diatas

menjelaskan tentang  preferensi merokok orang dewasa di Indonesia

secara keseluruhan adalah sekitar 34,8%, jumlah ini terbagi atas perokok

laki-laki sebanyak 67,4% dan perempuan sebanyak 4,5%.2 Selain

preferensi jumlah perokok untuk orang dewasa, hasil survei yang

dilakukan oleh GATS juga memaparkan preferensi jumlah perokok untuk

remaja dan anak-anak di Indonesia pada tahun yang sama, hal ini bisa kit

lihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2 Preferensi Jumlah Perokok Anak/Remaja di Indonesia

Tahun 2011

Perokok Preferensi

Pria 24,1%

Wanita 4,0%

Jumlah 13,5%

Sumber: Berdasarkan survei GATS (Global Adults Tobacco Survei) 2011

2 Survei GATS (Global Adult Tobacco Survei), Preferensi perokok orang Indonesia, 2011. Dalam
http://www.depkes.go.id/index.php?vw=2&id=2370. Diakses pada 9 oktober 2013.



3

Dari tabel diatas menunjukkan preferensi jumlah perokok anak dan

remaja di Indonesia pada tahun 2011 yaitu sekitar 13,5%. Hal ini

mengindikasikan bahwa sekitar 13,5% anak dan remaja di Indonesia

adalah perokok.3

Berdasarkan data yang dikemukakan diatas, memberikan persepsi

negatif akan tingkat kepedulian rakyat Indonesia terhadap kesehatan

khususnya dalam hal rokok, terutama bagi remaja yang notabennya

merupakan penerus bangsa di masa yang akan datang, padahal rokok

merupakan salah satu penyebab penyakit yang sangat berbahaya bagi

kesehatan, penyakit yang diakibatkan bukan hanya bagi mereka yang

mengkonsumsi secara langsung tapi juga bagi mereka yang secara tidak

sadar berada disekitar orang yang menghisap rokok atau terkena paparan

asap rokok orang lain (AROL), orang yang secara tidak sadar tekena

paparan atau menghisap asap rokok orang lain disebut juga dengan

perokok pasif.

Paparan asap rokok orang lain (AROL), Asap Rokok Orang Lain

adalah asap yang keluar dari ujung rokok yang menyala atau produk

tembakau lainnya, yang biasanya merupakan gabungan dengan asap rokok

yang dikeluarkan oleh perokok.4 Perlu kita ketahui bahwa, asap rokok

mengandung kurang lebih 4000 elemen-elemen dan setidaknya 200

diantaranya berbahaya bagi kesehatan yang salah satunya dapat

3 Dirjen pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan,  Jumlah Perokok Aktif di Indonesia,
31 Mei 2013. Dalam http://nasional.sindonews.com/read/2013/05/31/15/744854/61-4-juta-
penduduk-indonesia-perokok-aktif. diakses pada oktober 2013
4 Tobacco Control Support Center, Ikatan Ahli Kesehatan Indonesia.  (Januari 2008 ) “Paket
Pengembangan Kawasan Tanpa Asap Rokok”. Ed.:1. Hal 1.
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menyebabkan kanker.5 Racun utama pada rokok adalah tar, nicotin, dan

carbon monoksida, racun ini kebanyakan terkandung dalam asap rokok

yang menyebabkan orang lain yang tidak merokok namun menghirup asap

rokok memiliki resiko lebih berbahaya dibanding perokok langsung.

Berdasarkan hasil riset lembaga international untuk penyakit kanker pada

tahun 2004, dikemukakan bahwa asap rokok terdiri dari asap utama (main

stream) yang mengandung 25% kadar bahan berbahaya dan asap

sampingan (side stream) yang mengandung 75% kadar bahan berbahaya,

berdasarkan hal ini, perokok pasif biasanya menghisab 75% bahan

berbahaya tersebut ditambah lagi separuh dari asap yang dihembuskan

keluar oleh perokok.6

Penyakit berbahaya yang disebabkan oleh asap rokok memang

berpotensi menyebabkan kematian bagi perokok aktif maupun perokok

pasif, khususnya di Indonesia, kematian yang diakibatkan rokok

berdasarkan data dari Tobacco Control Support Center (TCSC)

menunjukan bahwa sebanyak 239.000 orang Indonesia meninggal setiap

tahunnya akibat rokok (perokok aktif dan pasif).7 Bahkan menurut WHO

(World Health Organization), kematian akibat penyebaran penyakit akibat

rokok melebihi jumlah kematian dan penyebaran penyakit atau virus

HIV/AIDS, merokok meningkatkan penyebaran penyakit seperti kanker

dan serangan jantung yang prosentasenya 50% lebih tinggi dari

5 Sindo News, Sekitar 61,4 Juta Penduduk Indonesia Perokok Aktif, seperti dikutip dari
http://pedulikesehatan.hostei.com/index.php?p=1_10. Diakses pada 24 oktober 2013
6 Slide Share, Paparan Asap Rokok Orang Lain (AROL), Dalam
http://www.slideshare.net/ArifPradana3/kawasan-bebas-asap-rokok. diakses pada 26 okober 2013.
7 Detik Health, Kematian Akibat Rokokdi Indonesia, 2012. Dalam
http://health.detik.com/read/2012/12/18/162548/2121616/763/. diakses pada 14 oktober 2013.
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penyebaran AIDS. Bahkan menurut WHO pada tahun 2015 nanti, penyakit

yang menjadi pembunuh nomor satu di dunia adalah yang disebabkan

rokok dan berperan penting atas 10 persen kematian di seluruh dunia.8

Sejauh ini, pemerintah memang telah mengeluaarkan atau

membentuk aturan atau kebijakan yang bertujuan untuk meminimalisir

atau menanggulangi penyebaran rokok terutama bagi perokok pasif,

namun kebijakan tersebut masih sebatas aturan yang belum bisa dirasakan

dampak posotofnya bagi masyarakat. Salah satu aturan yang telah dibuat

oleh pemerintah tentang rokok adalah Undang-undang kesehatan nomor

36 pasal 115 tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Dalam aturan

tersebut dijelaskan bahwa yang termasuk dalam Kawasan Tanpa Rokok

antara lain fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar,

tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan

tempat umum serta kawasan lain yang telah ditetapkan.

Selain itu, (KTR) atau Kawasan Tanpa Rokok merupakan tanggung jawab

seluruh komponen bangsa, baik individu, kelompok masyarakat maupun

pemerintah untuk melindungi generasi sekarang maupun generasi yang

akan datang. Oleh karena itu, dibutuhkan kinerja bersama dari semua

komponen terhadap keberhasilan pelaksanaan KTR. Namun demikian,

sejauh ini, pelaksanaan aturan tentang kawasan tanpa rokok dalam

kehidupan sehari-hari masih belum bisa memberikan efek positif bagi

orang lain yang tidak merokok. Perokok masih bisa seenaknya merokok di

area umum atau fasilitas umum tanpa memperhatikan bahwa kawasan

8 WHO, 2015 Rokok Menjadi  Sumber Penyakit Pembunuh Nomor Satu di dunia, 4 Februari
2009. http://bebasrokok.wordpress.com/2009/02/04/who-2015-rokok-menjadi-pembunuh-nomor-
satu/. Diakses pada 14 oktober 2013.
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tersebut adalah kawasan bebas rokok, sehingga penyebaran penyakit yang

terkandung dalam asap rokok masih belum bisa untuk diminimalisir,

terutama bagi anak-anak dan remaja, hal ini tentu tidak sejalan dengan

prinsip dibentuknya undang-undang kesehatan nomor 36 pasal 115 tahun

2009 tentang kawasan tanpa rokok, yaitu, 1) semua orang berhak

dilindungi kesehatannya dari paparan asap rokok, 2) kawasan tanpa rokok

adalah upaya efektif untuk melindungi seluruh masyarakat dari asap rokok

orang lain, 3) perlu peraturan yang berbentuk legislasi secara hukum, 4)

untuk mencapai keberhasilan dan dalam penerapan dan penegakan KTR

diperlukan perencanaan yang baik dan SDM yang memadai, 5) LSM dan

lembaga profesi mempunyai peran yang penting, 6) pelaksanaan peraturan,

penegakan hukum, dan dampak KTR harus dimonitor dan dievaluasi.9

Dari prinsip ini sebenarnya telah jelas arah dan tujuan dari proses

implementasi Undang-undang kesehatan nomor 36 pasal 115 tentang

KTR, namun kenyataan di kehidupan masyarakat masih jauh dari prinsip-

prinsip tersebut.

Selain undang-undang kesehatan tentang kawasan tanpa rokok

nomor 36 tahun 2009, pemerintah juga telah melakukan terobosan penting

yaitu, perumusan MOU (memorandum of understanding) antara

Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan yang menekankan

pemberlakuan Kawasan Tanpa Rokok. Peraturan bersama antara Menteri

Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri dituangkan dalam surat bernomor

188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman

9 Policy Paper, 2011. Kawasan Tanpa Rokok dan Implementasinya. Seri 4, Hal 2.
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Pelaksanaan Kawasan Tanpa rokok. Tujuan dibuatnya aturan tentang

kawasan tanpa asap rokok ini adalah karena asap rokok terbukti dapat

membahayakan kesehatan individu, masyarakat, dan  lingkungan,

sehingga   perlu  dilakukan  tindakan perlindungan terhadap paparan asap

rokok. Oleh karena itu, dalam rangka melindungi individu, masyarakat,

dan lingkungan terhadap  paparan  asap  rokok, pemerintah  daerah  perlu

menetapkan Kawasan Tanpa Rokok. Dengan adanya aturan yang mengatur

tentang rokok, diharapkan dapat mengendalikan perilaku merokok bagi

masyarakat.

Peraturan bersama antara kementrian kesehatan dan kementrian

dalam negeri nomor 7 tahun 2011 sebenarnya sudah menyebutkan adanya

sanksi bagi pihak pelanggar, namun masih perlu diperkuat dengan

petunjuk operasional dan konsistensi implementasinya dilapangan

Berdasarkan hasil Jejak Pendapat yang dilakukan oleh Badan Pengelola

Lingkungan Hidup daerah (BPLHD) DKI Jakarta dan Swisscontact

Indonesia Foundation bekerja sama dengan Lembaga Demografi

Universitas Indonesia (LDUI) menunjukkan bahwa 98% responden

menyatakan dukungannya terhadap peraturan Kawasan Dilarang Merokok

(KDM), diikuti dengan 93% responden menyatakan telah mengetahui

adanya Peraturan Daerah ini. Saat ini kebijakan larangan merokok di

tempat umum di Indonesia menjadi kebijakan daerah, meskipun belum

semua daerah sudah membuat kebijakan ini.

Hanya ada 22 wilayah yang sudah membuat peraturan tentang

KTR. Ada pula beberapa kabupaten kota yang membuat semacam
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peraturan dari walikota atau bupati, namun hal ini belum terlalu kuat

dalam penerapan sanksi dan juga implementasinya.10

Tabel 1.3 Wilayah yang Telah Membuat Aturan Tanpa Rokok di

Indonesia

Jakarta Yogjakarta Sragen Lombok

Timur

Bukit Tinggi

Palembang Pontianak Bali Payakumbuh Cirebon

Bogor Surabaya Makassar Padang

Panjang

Karang

Anyar

Bandung Semarang Enrekang Padang Pekalongan

Lampung Denpasar

Sumber: Policy Papers seri ke 4 hal 2 tahun 2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan
Implementasinya.

Dari 23 wilayah yang telah membuat aturan tentang kawasan tanpa

rokok tersebut di atas, salah satu desa di Enrekang telah membuat aturan

tentang kawasan tanpa asap rokok jauh sebelum dirumuskannya peraturan

bersama tentang kawasan tanpa rokok oleh kementrian kesehatan dan

kementrian dalam negeri pada tahun 2011. Desa tersebut adalah Desa

Bone-bone. Desa Bone-bone, adalah salah satu desa di kecamatan Baraka

kabupaten Enrekang, desa telah membuat peraturan desa (Perdes) nomor 1

tahun 2009 tentang Kawasan Bebas Asap Rokok. Aturan ini melarang

masyarakat desa dan bagi siapa saja yang datang ke desa Bone-bone agar

10 Policy Paper, 2011. Kawasan Tanpa Rokok dan Implementasinya. Seri 4, Hal 2.
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tidak menghisap, menjual dan atau sekedar mengiklankan rokok baik

dalam bentuk poster atau bentuk lainnya di kawasan desa.

Latar belakang terbentuknya aturan tentang larangan merokok di

desa Bone-bone adalah berangkat dari kekhawatiran para tokoh

masyarakat dan aparatur desa dengan perilaku merokok warga yang

dilakukan bukan hanya oleh orang dewasa tapi juga oleh anak-anak yang

masih berumur 5-7 tahunan. Selain itu, rokok mempengaruhi kondisi

perekonomian masyarakat desa yang lebih mengutamakan biaya untuk

membeli rokok, sehingga kemudian banyak di antara anak-anak desa yang

putus sekolah karena kurangnya biaya.

Dari hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fakultas

Kesehatan Univesitas Hasanuddin Makassar januari 2013 lalu,

dikemukakan bahwa tujuan utama pembentukan aturan kawasan tanpa

rokok oleh pemerinah desa Bone-bone ini adalah untuk pembangunan,

pada awalnya masyarakat mengakaji masalah rokok mulai dari sudut

pandang pendidikan, berdasarkan pemikirannya bahwa orang yang

merokok tidak akan berhasil dalam pendidikan dan orang yang memiliki

pendidikan yang rendah tidak akan mampu membangun dan

mengembangkan Desa Bone-Bone. Kedua, dari segi ekonomi, mereka

befikir bahwa orang yang merokok akan mengeluarkan banyak uang untuk

membeli rokok sehingga biaya untuk keperluan pendidikan akan kurang

dan akhirnya mereka tidak mampu membiayai sekolah mereka. Ketiga,

masalah kesehatan, dalam hal ini mereka belum terlalu paham dampak

rokok bagi kesehatan, mereka hanya mengganggap secara umum bahwa
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orang yang merokok akan terganggu pada kesehatannya dan berpengaruh

terhadap aktivitasnya sehari-hari. Keempat masalah agama, mereka

mengatakan bahwa merokok adalah haram karena menyakiti badan.

Berdasarkan latar belakang ini, Pada tahun 2009 pemerintah desa Bone-

bone resmi membentuk peraturan desa (Perdes) Bone-bone Nomor 01

Tahun 2009 tentang Kawasan Bebas Asap Rokok.11 Berdasarkan hasil

penelitian terdahulu yang dilakukan oleh fakultas kesehatan Universitas

Hasanuddin Makassar januari 2013 itu pula, dikemukakan bahwa dalam

proses implementasi aturan bebas rokok desa Bone-bone ini, metode yang

digunakan oleh pemerintah desa dalam mensosialisasikan dan

mengingatkan kepada masyarakat tentang aturan ini adalah dengan melalui

sarana komunikasi interpersonal dengan masyarkat desa. Komunikasi yang

dilakukan oleh penggagas dalam memberikan informasi tentang bahaya

rokok kepada masyarakat adalah dengan melakukan ceramah pada setiap

kesempatan baik itu pada saat pengajian, pesta, kegiatan gotong royong

dan lain sebagainya. Selain itu informasi-informasi yang diberikan selalu

mempunyai landasan yang kuat, yaitu berdasarkan Al-Qur’an dan Hadits.

Hal inilah yang menjadi acuan mengapa perilaku masyarakat Bone-Bone

bisa berubah atau mengarah ke hal yang lebih baik. Apalagi masyarakat

Bone-Bone adalah penganut agama Islam yang taat.

Namun demikian, seperti halnya dengan pelaksanaan kebijakan

atau aturan lainnya, proses implementasi peraturan desa Bone-bone no 1

tahun 2009 ini juga menghadapi banyak tantangan dan hambatan dalam

11 Hasil laporan magang promkes FKM Universitas Hasanuddin pada bulan januari tahun 2013.
Seperti dikutip dari http://pkipfkmunhas.blogspot.com/2013/03/laporan-magang-promkes-fkm-
unhas-2013.html. Diakses pada tanggal 1 Oktober 2013.
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pelaksanaannya. Halangan yang dihadapi pemerintah desa dalam

implementasi perda tentang kawasan bebas rokok ini adalah banyaknya

masyarakat desa yang kurang setuju dengan aturan tersebut pada awal-

awal pembentukannya, masyarakat yang menolak beranggapan bahwa

para penggagas aturan ini telah merenggut hak asasi mereka karena

merokok adalah hal yang telah dilakukan secara turun temurun.

Namun adanya warga yang tidak setuju dengan hal ini tidak menimbulkan

konflik baik fisik atau hal lainnya, setelah melakukan diskusi lebih lanjut

mengenai bahaya rokok bagi kesehatan dan aktifitas sehari-hari akhirnya

mereka menerima aturan tentang kawasan tanpa asap rokok tersebut dan

mereka secara sadar menghisap rokok di luar area atau kawasan desa

Bone-bone. Adanya aturan tentang kawasan tanpa asap rokok atau

kawasan tanpa rokok yang telah diterapkan di desa Bone-bone ini

merupakan terobosan dan prestasi luar bisa bagi desa Bone-bone

khususnya masyarakat dan pemerintah desa, namun yang paling menarik

dari adanya aturan tentang kawasan tanpa rokok di desa bone-bone adalah

strategi yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam melaksanakan aturan

tentang kawasan tanpa rokok tersebut, sehingga masyarakatnya secara

sadar dan sukarela bisa menaati dan lambat laun bisa meninggalkan

perilaku merokok, padahal untuk bisa berhenti merokok memerlukan

kesabaran dan usaha yang cukup sulit.

Dengan demikian, yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini

adalah bagaimana strategi yang diterapkan oleh pemerintah desa Bone-

bone dalam pelaksanaan aturan tentang bebas asap rokok kepada
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masyarakatnya, sehingga masyarakat Desa Bone-bone bisa menghentikan

kebiasaan merokok. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk lebih jauh

meneliti, menganalisa dan mengetahui lebih dekat tentang hal tersebut,

sehingga peneliti dapat mengangkat permasalahan tersebut tentang “

Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok” (Studi di Desa Bone-

bone, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan).

B. Rumusan Masalah.

Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting dalam

suatu penelitian, oleh karena itu, berdasarkan latar belakang di atas maka

dalam penelitian ini penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai

berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Desa Bone-bone (Perdes Nomor 1

tahun 2009) tentang Kawasan Bebas Asap Rokok?

2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa Bone-

bone dalam proses implementasi peraturan desa (Perdes Nomor 1

tahun 2009) tentang kawasan bebas asap rokok?

C. Tujuan Penelitian.

Dilakukannya suatu penelitian bertujuan untuk mencapai tujuan-

tujuan tertentu, oleh karena itu, berdasarkan rumusan masalah tersebut

diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Peraturan Desa Bone-bone (Perdes

No. 1 tahun 2009) tentang kawasan bebas asap rokok.
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2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah

desa Bone-bone dalam proses implementasi (Perdes Nomor 1 tahun

2009) tentang kawasan bebas asap rokok.

D. Manfaat Penelitian.

Setelah mengetahui rumusan masalah dan tujuan yang telah

diuraikan di atas, diharapkan mampu memberikan manfaat-manfaat bagi

pihak tertentu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan, bahan evaluasi atau

referensi bagi Pemerintah desa Bone-bone dalam pelaksanaan

Peraturan Desa Bone-bone no 01 tahun 2009 kepada masyarakat,

sekaligus juga sebagai bahan informasi bagi masyarakat luas untuk

mengetahui pentingnya pengadaan kawasan tanpa rokok dalam

kehidupan sehari-hari.

2. Manfaat Praktis.

Secara praktis penelitian ini diharapkan berguna dan bisa memberikan

masukan bagi masyarakat, instansi-instansi baik yang ada dalam

tatanan pemerintahan ataupun diluar dari tatanan pemerintahan dalam

membentuk Kawasan Tanpa Rokok di daerah lainnya.

E. Definisi Konseptual.

1. Implementasi Kebijakan.

Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahap dalam proses

kebijakan publik. Pengertian implementasi kebijakan dalam arti seluas-

luasnya adalah bentuk pengoperasionalisasian atau penyelenggaraan
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aktivitas yang telah ditetapakan berdasarkan undang-undang dan menjadi

kesepakatan bersama di antara beragam pemangu kepentingan

(stakeholder), aktor, organisasi (publik atau privat), prosedur dan teknik

secara sinergistis yang digerakkan untuk bekerjasama guna menerapkan

kebijakan kearah tertentu yang dikehendaki. 12 Implementasi dilaksanakan

setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan jelas.

Bagi mereka yang melihat kebijakan publik dari persfektif policy

cycle (siklus kebijakan), implementasi kebijakan itu merupakan suatu

aktifitas yang paling penting. Tetapi, tidak seperti anggapan sebagian

orang bahwa setiap kebijakan itu akan terimplementasikan dengan

sendirinya, seolah aktivitas implementasi kebijakan tersebut menyangkut

sesuatu yang tinggal jalan. Realita menunjukan, implementasi kebijakan

itu sejak awal melibatkan sebuah proses rasional dan emosional yang

teramat kompleks. Jadi, ia bukan sekedar bersangkut paut dengan

mekanisme penjabaran politik ke dalam prosedur-prosedur rutin melalui

saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu. Studi implementasi,

mau tak mau akan memasuki ranah permasalahan konflik, keputusan-

keputusan yang pelik, dan isu mengenai siapa yang memperoleh apa,

berapa banyak dari suatu kebijakan.13

Implementasi kebijakan tidak hanya merupakan perwujudan atau

bentuk dari kebijakansanaan, tetapi juga mempunyai kaitan dengan

konsekuensi atau dampak ketika proses implementasi kebijakan tersebut

dilaksanakan. Selain itu, kebijaksanaan tidak hanya berbicara mengenai

12 Dr. Solichin Abdul Wahab, 2012, Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-
model Implementasi Kebijakan Publik, Bumi Aksara, Jakarta, Hal 133.
13 Ibid, Hal 125
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sejauh mana suatu kebijakan harus diaksanakana oleh masyarakat, tapi

pembuat kebijakan juga harus memperhatikan sejauh mana suatu

kebijakan memberikan efek positif atau negatif bagi masyarakat. Oleh

karena itu, dibutuhkan suatu kerjasama antara pemerintah dan masyarakat

dalam proses implementasi kebijakan yang telah ditetapkan untuk

mencapai tujuan dari kebijakan tersebut.

2. Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Kawasan Tanpa Rokok yang disingkat KTR merupakan ruang atau

area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan

memproduksi, menjual, mengiklankan, dan atau mempromosikan produk

tembakau. 14 Kawasan tanpa rokok ditetapkan sebagai upaya perindungan

untuk masyarakat terhadap resiko ancaman gangguan kesehatan karena

lingkungan tercemar oleh asap rokok. KTR (Kawasan Tanpa Rokok)

bertujuan untuk menurunkan angka kesakitan dan/atau angka kematian

akibat asap rokok dengan mengubah perilaku masyarakat untuk hidup

sehat.

Selain itu, KTR juga bertujuan untuk meningkatkan produktivitas

kerja yang optimal, mewujudkan kualitas udara yang sehat dan bersih,

bebas dari asap rokok, menurunkan angka perokok dan mencegah perokok

pemula serta mewujudkan generasi muda yang sehat. Dengan

terlaksananya tujuan utama dari KTR ini, diharapkan masyarakat dapat

menghirup udara bersih tanpa asap rokok, membuat lingkungan nyaman

dan mengurangi dampak merokok bagi tubuh terhadap kesehatan.

14 Lihat Peraturan bersama antara menteri kesehatan RI dan menteri dalam negeri no.7 tahun 2011
tentang “Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Asap Rokok” Jakarta.
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Berjalan atau terlaksananya suatu aturan tentang KTR (Kawasan

Tanpa Rokok) dengan baik, dapat kita lihat dari ciri-ciri pelaksanaan KTR

itu sendiri, yaitu tidak ada lagi masyarakat yang merokok di kawasan

tanpa rokok (KTR), adanya pengawasan dan sanksi yang dikenakan

terhadap masyarakat yang melanggar aturan KTR, kemudian adanya

pemantauan terhadap pelaksanaan aturan KTR yang juga disertai dengan

evaluasi atas pelaksanaan KTR tersebut. Dengan adanya hal semacam ini,

maka pelaksanaan KTR akan memberikan dampak yang positif bagi

masyarakat serta mencerminkan perilaku dan kinerja pemerintah yang

benar-benar mementingkan kepentingan masyarakat.

3. Peraturan Desa Bone-bone nomor 1 tahun 2009 tentang Kawasan

Bebas Asap Rokok.

Peraturan desa Bone-bone nomor 1 tahun 2009 tentang Kawasan

Tanpa Asap Rokok merupakan kebijakan atau regulasi yang dikeluarkan

oleh pemerintah desa Bone-bone yang mengatur tentang larangan merokok

bagi masyarakat desa Bone-bone untuk tidak merokok di dalam kawasan

atau area desa Bone-bone. Peraturan desa atau Perdes ini juga berlaku

untuk turis asing atau warga dari daerah lain yang berlibur ke desa Bone-

bone.15 Dalam peraturan desa ini, selain mengkonsumsi rokok, masyarakat

juga dilarang untuk menjual dan atau mengiklankan rokok.

Apabila ditemukan masyarakat atau tamu yang melanggar aturan

tersebut maka akan dikenakan sanksi tertentu sesuai dengan peraturan desa

nomor 1 tahun 2009 pasal 16 ayat 1 dan 2 yang menjelaskan bahwa, setiap

15 Detik News, Indonesia Peringkat ke 3 dengan Jumlah Kematian Terbanyak Akibat Rokok.
Dalam http://news.detik.com/read/2009/05/29/173401/1139487/10/kematian-akibat-merokok-
indonesia-tempati-peringkat-ketiga-di-dunia. Diakses pada 29 oktober 2013
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warga atau masyarakat desa Bone-bone yang ditemukan melanggar aturan

ini dikenakan sanksi moral berupa dipekerjakan tanpa imbalan di sarana

umum seperti, masjid, jalan umum, kantor desa, sekolah, poskesdes dan

MCK umum serta tambahan lain untuk kepentingan umum secara wajar

dan adil. Selain itu, bagi warga pendatang yang berasal dari daerah lain

yang ditemukan melanggar aturan ini akan diberi teguran secara langsung

oleh masyarakat dan bilamana teguran tersebut diabaikan maka akan diberi

sanksi berikutnya berupa permintaan untuk segera meninggalkan desa

Bone-bone.

F. Defenisi Operasional.

Dalam penelitian ini, untuk memberi kemudahan bagi peneliti

untuk melakukan penelitian diperlukan suatu operasinal yang dimaksud

untuk menjelaskan indikator-indikator yang ditetapkan. Defenisi

operasional adalah unsur yang mengukur suatu variabel atau petunjuk

pelaksanaan suatu penelitian. Variabel ialah sebuah konsep yang

mempunyai variasi nilai. 16

Definisi Operasional merupakan suatu unsur yang memberitahukan

bagaimana cara mengukur suatu variabel. Untuk menilai variabel dapat

dilihat melalui indicator yang ada. Adapun indicator penelitian ini adalah:

1. Sosialisasi Peraturan Desa Bone-bone tentang Kawasan Bebas Asap

Rokok.

a. Sosialisasi Langsung.

b. Sosialisasi Tidak Langsung.

16 Usman DKK, Metodologi Penelitian Soial, Jakarta, PT Bumi Aksara 2004.
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2. Pelaksanaan Peraturan Desa Bone-bone tentang Kawasan Bebas Asap

Rokok.

a. Larangan Melakukan Aktifitas Rokok

b. Pembentukan Personil Pelaksana Peraturan Desa tentang

Kawasan Bebas Asap Rokok

c. Penyediaan Sumber Daya Pendukung

d. Peningkatan Disposisi Pelaksana Peraturan Desa Bone-bone

tentang Kawasan Bebas Asap Rokok

e. Pemberian Sanksi

3. Faktor Pendukung Implementasi Peraturan Desa Bone-bone tentang

Kawasan Bebas Asap   Rokok.

a. Pemahaman Agama Masyarakat Desa Bone-bone

b. Keadaan Sosial dan Budaya Masyarakat Desa Bone-bone

4. Keterlibatan Masyarakat

a. Pelaporan Pelanggaran Peraturan Desa

b. Pembentukan Kelompok Masyarakat Untuk Menginisiasi

Peningkatan Kesadaran Masyarakat Lainnya Dalam Pelaksanaan

Peraturan Desa Bone-bone tentang Kawasan Bebas Asap Rokok

G. Metode Penelitian.

Dalam ilmu politik, penelitian menjadi hal yang sangat

berpengaruh untuk menghasilkan teori-teori baru atau perspektif baru.

Maka dari itu penelitian-penelitian harus berimbang dengan upaya-upaya

praktis, karena hasil penelitian adalah pedoman yang baik untuk

melakukan langkah-langkah praktis. Metode penelitian ilmiah digunakan
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untuk meneliti secara sistematis apa yang akan diteliti. Metode penelitian

memberikan gambaran masalah yang terjadi dilapangan dengan

dikumpulkannya data-data maupun penunjang alat untuk memperkuat

argumentasi penulis. Metode dalam suatu penelitian merupakan upaya

agar penelitian tidak diragukan bobot kualitasnya dan dapat dipertanggung

jawabkan validitasnya secara ilmiah. Untuk itu dalam bagian ini memberi

tempat khusus tentang apa dan bagaimana pendekatan dan jenis penelitian,

Obyek penelitian, jenis dan sumber data, tahapan penelitian, teknik

pengumpulan data, dan teknik analisis data. Adapun metode yang

digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode

penelitian kualitatif.

Penelitian kualitatif dalam penelitian tentang kebijakan kawasan

bebas asap rokok ini diharapkan dapat menghasilkan data deskriptif

seputar bagaimana proses pelaksanaan kebijakan kawasan bebas asap

rokok di desa Bone-bone baik dalam bentuk kata-kata lisan maupun

tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari  narasumber yang ada.

Selain itu, penelitian kualitatif tentang implementasi kebijakan kawasan

bebas asap rokok di desa Bone-bone ini berusaha memberikan gambaran

tentang persoalan yang terjadi dilapangan untuk mendapatkan akar

persoalan yang terjadi dalampelaksanaan kebijakankawasan bebas asap

rokok ini.

Hal terpenting lainnya dalam penelitian adalah adanya lokasi

penelitian. Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan.

Dengan adanya lokasi penelitian ini, akan memberikan dukungan yang
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optimal bagi pengumpulan data. Adapun lokasi dari penelitian ini adalah

di Desa Bone-bone, Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang Provinsi

Sulawesi Selatan.

Dalam proses penelitian, Subyek penelitian juga menjadi sesuatu

yang penting, subjek penelitian dalam penelitian tentang implementasi

kebijakan kawasan bebas asap rokok di desa Bone-bone ini terdiri dari

narasumber seperti pemerintah desa, masyarakat desa serta komponen

masyarakat yang ada di desa Bone-bone atau benda berupa dokumen-

dokumen yang berkaitan dengan kebijakan kawasan bebas asap rokok atau

situasi sosial yang akan diteliti berkaitan denganaktifitas kehidupan

masyarakat desa Bone-bone. Oleh karena itu, untuk mendapatkan

keabsahan data, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik

purposive sampling. Hal tersebut dilakukan dengan membandingkan data

hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, membandingkan keadaan

dan persfektif aparat dengan berbagai pendapat dan kelompok sasaran

serta membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang

berkaitan.

Bila digolongkan menurut asal sumbernya, data dapat dibagi

menjadi dua: (1) Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari

objek yang akan diteliti; (2) data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari

lembaga atau institusi tertentu. Pengumpulan data digunakan untuk

memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan

penelitian. Data primer dalam penelitian ini berupa hasil wawancara

dengan subjek penelitian dan hasil temuan langsung dilapangan mengenai
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kebijakan pemerintah, kondisi prasarana dan sarana yang telah diupayakan

pemerintah, potensi pariwisata dan lain sebagainya. Sumber data primer

dalam penelitian ini adalah wawancara dengan pemerintahan Desa Bone-

bone dan tokoh masyarakat lainnya. Data sekunder yaitu data yang

diperoleh peneliti dari dokumentasi, buku, majalah, jurnal ataupun koran

yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Data sekunder juga

memiliki peran penting dalam penelitian kualitatif. Sumber data ini terdiri

dari sumber tertulis seperti dokumen baik resmi maupun pribadi, foto dan

data statistik lainnya. Sehingga sumber data sekunder yang penulis

gunakan adalah dokumen resmi dan arsip yang dimiliki oleh pemerintah

atau instansi terkait (pemerintah desa Bone-bone). Data sekunder dari

penelitian ini adalah pemerintah, masyarakat dan tokoh masyarakat

lainnya yang ada di desa Bone-bone. Data sekunder dari penelitian ini

nantinya akan menjadi acuan dari penelitian untuk menopang data yang

ada.

Dalam melakukan suatu penelitian, hal terpenting lainnya harus

adanya teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan merupakan proses

untuk menghimpun data yang diperhatikan serta dapat memberikan

gambaran aspek yang akan diteliti, data yang terpilih tergantung dari data

yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan penelitian. Oleh karena itu, teknik

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada 3 jenis yaitu,

1) Wawancara atau interview. Teknik wawancara digunakan untuk

memperoleh data secara mendalam. Informan dalam penelitian ini

diharapkan dapat menjadi sumber yang berkualitas yang dapat
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memperkuat tujuan penelitian. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk

menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang

diwawancara diminta pendapat dan ide-idenya. Dari wawancara juga, data

yang diperoleh terdiri dari kutipan langsung dari orang-orang tentang

pengalaman, pendapat, perasaan, dan pengetahuannya. Wawancara

nantinya ditujukan kepada pihak yang sesuai dengan daftar pada subjek

penelitian yaitu pemerintah, masyarakat dan tokoh masyarakt yang ada di

desa Bone-bone. 2) Observasi, Observasi dan pencatatan terhadap objek

penelitian. Oservasi adalah cara pengambilan data yang digunakan peneliti

dengan melakukan pengamatan secara sistematis terhadap data yang

berkaitan dengan objek penelitian tanpa ada alat bantu pengumpulan data

lain.17 Data yang didapat melalui observasi terdiri dari pemberian rinci

tentang kegiatan, perilaku, tindakan orang-orang, serta juga keseluruhan

kemungkinan interaksi interpersonal, dan proses penataan yang merupakan

bagian dari pengalaman manusia yang dapat diamati. Observasi adalah

salah satu pilar utama untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik.

Dalam hal ini, peneliti mengamati secara langsung kejadian-kejadian

ditempat penelitian yaitu proses implementasi perdes Bone-bone nomor 1

tahun 2009 tentang kawasan tanpa asapa rokok di desa Bone-bone. 3)

Dokumentasi. Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi adalah

penelaahan terhadap dokumen tertulis. Data yang diperoleh dari metode

ini berupa cuplikan, kutipan, atau penggalan-penggalan dari catatan

organisasi, klinis, atau program, memorandum-memorandum dan

17 Surahmad Winaryo, Pengantar Penelitian Ilmiah, Bandung, 1993, hal 163.
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korespondensi, terbitan dan laporan resmi, buku harian pribadi dan

jawaban terbuka terhadap kuesioner dan survey. Teknik dokumentasi

nantinya bisa menjadi penguat data-data yang diperoleh dari penelitian ini.

Setelah meperoleh data-data yang diperlukan dan berkaitan

engan permaslahan yang diteliti, tahap yang paling penting untuk

dilakukan selanjutnya adalah analisa data. Dalam proses analisa data,

diperlukan teknik-teknik atau metode tertentu. Proses analisis data dimuali

dengan menelaah data yang tersedia dari berbagai sumber baik dari

sumber promer maupun sekunder. Pada dasarnya, tujuan dari analisa data

didalam suatu penelitian ialah untuk menggambarkan fakta tentang hasil

penelitian sehingga menjadi data yang mempunyai makna serta mudah

dipahami dan diinterprestasikan. 18 Dalam analisis data terdapat 3 proses

yang dilakukan untuk dapat menghasilkan analisis yang sempurna yaitu;1)

Reduksi Data, Reduksi data merupakan komponen  yang utama dalam

analisis data yang mana pada tahap awal reduksi data penulis

memfokuskan masalah, menseleksi data, dan menyederhanakan. Reduksi

data juga merupakan tahap untuk mencatat atau meghasilkan catatan

lapangan dalam bentuk laporan yang rinci dengan memberi kode atau label

agar datanya tetap dapat ditelusuri. Dalam penelitian ini studi di ambil

secara normative melalui studi literature dan hasil analisis bersifat

kualitatif dalam bentuk uraian terkait implementasi perdes tentang

kawasan tanpa asap rokok di desa Bone-bone. 2) Penyajian Data,

Penyajian data juga merupakan proses mengumpulkan, memilah-milah,

18 Ibid, hal 71.
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mengklarifikasikan atau membuat ikhtisar atau indeks. Dalam sajian data

yang perlu dilakukan  yaitu menyusun  informasi dengan cara tertentu

sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan atau pengambilan data ini

membantu untuk memahami peristiwa yang terjadi dan mengarah pada

analisis atau tindakan yang lebih lanjut berdasarkan pemahaman. Dalam

hal ini, peneliti mengklarifikasikan data, yaitu menyeleksi data yang dari

berbagai sumber (subjek penelitian) apakah semua data yang ditemukan

dapat sesuai dan memiliki kesamaan. 3) Penarikan Kesimpulan dan

Verifikasi Penarikan kesimpulan atau pervikasi merupakan tahap akhir

dari analisis data sebagai langkah terakhir yang meliputi pemberian makna

dari berbagai data yang telah didapatkan lalu disajikan dalam penyajian

data dengan cara logis dan metodologi konfigurasi. Tahap penarikan

kesimpulan ini adalah tahap dimana pemulis berusaha untuk membuat data

agar menemukan pola dan hubungan serta membuat temuan umum dan

pada akhirnya membuat kesimpulan.


