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ABSTRAK 

Penelitian ini menjelaskan mengenai adanya ketidakberhasilan dalam hal penerapan sebuah 

kebijakan bebas asap rokok yang diwujudkan menjadi sebuah kawasan terbatas merokok 

(KTM) di taman kota Paseban Kabupaten Bangkalan. Fenomena yang terjadi di taman kota 

tersebut tercermin atas ketidaknyamanan para pengunjung pengguna taman kota Paseban 

dalam mengakses fasilitas publik berupa ruang terbuka yang telah disediakan oleh 

pemerintah Kabupaten Bangkalan. Peraturan Perintah nomor 19 tahun 2003 Tentang 

Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan telah mengatur bahwa Pemerintah Daerah wajib 

melakukan pelaksanaan kawasan terbatas merokok (KTM) di tempat umum karena kawasan 

terbuka untuk umum tersebut wajib memiliki kawasan tanpa rokok. Salah satu kawasan yang 

terbuka untuk umum dan bersifat publik yaitu taman kota Paseban yang terletak di Kabupaten 

Bangkalan. Melalui teori David C. Korten yang mengidentifikasikan kegagalan implementasi 

kebijakan terhadap tiga jenis elemen dalam pelaksanaan program yaitu tergantung dari 

programnya sendiri, kedua berasal dari organisasi yang melakukan implementasi dan yang 

ketiga yaitu pengguna dari kebijakan atau sasaran yang dituju sehingga dari hal tersebut dapat 

diketahui bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan gagal mengimplementasikan 

peraturan tersebut akibat tidak adanya kesesuaian dari ketiga unsur implementasi kebijakan 

yang menyebabkan kinerja program tidak berhasil sesuai dengan harapan. 

Kata Kunci: Kebijakan Publik, Merokok, Taman Kota. 
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ABSTRACT 

This study explains the lack of success in terms of the implementation of a smoke-free policy 

that is realized to be a limited area of smoking (KTM) in the park city of Paseban Bangkalan 

regency. The phenomenon that occurs in the city park is reflected in the inconvenience of 

visitors to Paseban city park users in accessing public facilities in the form of open space that 

has been provided by the government of Bangkalan Regency. Regulation No. 19 of 2003 on 

Security of Cigarettes for Health has stipulated that the Regional Government is obliged to 

carry out the implementation of limited area of smoking (KTM) in public places because the 

area is open to the public must have a non-smoking area. One area that is open to public and 

public is Paseban city park located in Bangkalan regency. Through the theory of David C. 

Korten who identifies the failure of policy implementation of the three types of elements in the 

implementation of the program that depends on the program itself, the second comes from the 

organization that performs and the third is the user of the policy or target so that it can be 

seen that the Government Bangkalan regency failed to implement the regulation due to the 

lack of conformity of the three elements of policy implementation that caused the 

performance of the program did not succeed as expected. 

Key Words: Public Policy, Smoking, City Park. 

 

Pendahuluan 

Negara Indonesia bertanggungjawab terhadap peningkatan kesejahteraan bagi 

masyarakatnya. Indonesia menganut sistem pemerintahan berupa sistem presidensial. 

Hal tersebut dilihat dari ciri-crinya yang memisahkan peranan antara legislative, 

eksekutif dan yudikatif. Sistem pemerintahan berupa sistem pemerintahan 

presidensial merupakan sistem pemerintahan yang memberikan kekuatan terhadap 

eksekutif atau bagian pelaksanaan hukum dan dipilih dalam pesta rakyat atau pemilu 

dan memiliki kedudukan yang terpisah dibandingkan dengan kekuasaan yang dimiliki 

oleh legislatif atau badan pembuat di bidang hukum. Sistem pemerintahan 

presidensial memberi kuasa terhadap pemerintah daerah yang berasal dari presiden 

sebagai pemegang kekuasaan tertinggi sebagai bagian dari kepala negara dan kepala 

pemerintahan. Hal tersebut menjadikan presiden tidak bisa bertindak sewenang-

wenang. 

 



 

Indonesia merupakan negara berkembang, menurut Badan Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan bahwa jumlah penduduk Indonseia 

mencapai angka 265 juta jiwa, dengan komposisi 133,17 juta jiwa berasal dari laki-

laki dan sebanyak 131,88 juta jiwa berasal dari perempuan
1

. Dengan jumlah 

penduduk yang banyak dan kondisi negara Indonesia yang sedang berkembang 

tersebut maka perekonomian di Indonesia pun memiliki persaingan, salah satunya 

perusahaan rokok. Perusahaan rokok tersebar ke seluruh Negara Indonesia, dan salah 

satu usahanya dalam membranding atau memasarkan produk agar lebih dikenal 

masyarakat dan meningkatkan daya beli nya adalah dengan menayangkan iklan rokok 

dengan kreativitas yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Iklan rokok dikemas secara 

menarik dan persuatif sehingga banyak masyarakat yang tergiur atau tertarik untuk 

mengonsumsi rokok. Selain adanya kemasan iklan pada rokok yang dikemas secara 

menarik di media massa, adanya pemasaran yang melibatkan SPG (Sales Promotion 

Girl) menjadi daya tarik tersendiri terlebih oleh kriteria dari perusahaan rokok yang 

mewajibkan SPG untuk berparas cantik, tubuh yang indah disesuaikan dengan kriteria 

BMI (Body Mass Index) sehingga penampilan yang dimiliki oleh SPG merupakan 

kunci utama dalam strategi pemasaran. 

  Perokok aktif merupakan seseorang yang sedang melakukan aktivitas berupa 

merokok secara langsung dalam menghisap batang rokok dan menimbulkan asap 

rokok di udara dari hasil pembakaran batang rokok tersebut. Sedangkan perokok pasif 

adalah seseorang yang sedang berada di sekitaran lingkungan orang merokok dan 

terkena dampak dari pembakaran rokok berupa asap rokok yang sebenarnya memiliki 

kandungan zat berbahaya yang lebih banyak dibandingkan dengan perokok aktif.  

  Merokok diruang publik merupakan suatu kebiasaan merokok yang secara 

tidak langsung bisa mempengaruhi kepribadian seseorang ke arah yang lebih egois. 

Egois dikarenakan perokok aktif tidak menghormati hak orang lain saat terkena 

dampak dari asap rokok. Selain itu merokok juga dapat merubah karakter seseorang 

                                                            
1  https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/05/18/2018-jumlah-penduduk-indonesia-mencapai-

265-juta-jiwa diakses pada tanggal 24 Juli 2018 pukul 11.08 WIB. 

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/05/18/2018-jumlah-penduduk-indonesia-mencapai-265-juta-jiwa
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/05/18/2018-jumlah-penduduk-indonesia-mencapai-265-juta-jiwa


perlahan dan saat ingin terbesit keinginan bahwa perokok aktif dianggap sebagai 

lelaki yang dewasa
2
.  

  Adanya input atau pemasukan terhadap pendapatan daerah yang bersumber 

dari petani tembakau dan tempat produksi tembakau yang dekat dengan pemukiman 

(hunian) masyarakat Madura membuat rokok menjadi suatu kebiasaan membudaya di 

lingkungan kehidupannya, dikarenakan mayarakat yang tinggalnya dekat dengan 

pabrik rokok tersebut memiliki akses dan prasarana yang cukup dekat bahkan mudah 

untuk dijangkau sehingga cara memperoleh rokok pun menjadi mudah. 

  Perilaku merokok yang dilakukan di taman kota Bangkalan merupakan 

fenomena yang terjadi pada acara car free day hari minggu pagi menyebabkan 

timbulnya konflik yang terjadi antara perokok pasif yang terganggu oleh asap rokok 

yang disebabkan dari perokok aktif karena masyarakat ingin menikmati acara car free 

day di taman kota Paseban sebenarnya menghirup udara sehat menikmati situasi alam 

sekitar justru terganggu karena terkena paparan dari asap rokok. Dari fenomena 

tersebut, perlu diperhatikan bahwa kawasan taman kota merupakan sebuah kawasan 

yang dikatagorikan kedalam ruang terbuka dan dapat dinikmati oleh seluruh 

masyarakat agar kesehatan dapat meningkat. Apabila terdapat perilaku merokok yang 

dilakukan secara sembarangan maka hal tersebut dapat menimbulkan konflik terhadap 

perokok pasif yaitu seseorang yang tidak merokok namun secara tidak langsung 

mendapatkan dampak dan akibat dari zat berbahaya dalam rokok tersebut. 

  Fakta dilapangan mengenai bahaya merokok dan dampak yang ditimbulkan 

dalam waktu yang cukup panjang serta penyakit yang dapat timbul akibat 

mengonsumsi rokok terus-menerus tidak membuat seseorang merubah pandangannya 

justru jumlah penikmat rokok dari tahun ke tahun semakin bertambah seiring 

perkembangan dari jumlah penduduk di Indonesia. Adanya kebiasaan merokok yang 

dilakukan saat berkumpul bersama juga memberi kemungkinan terhadap yang bukan 

perokok untuk merokok ditemani saat bersama temannya. Maka sebab itu kebiasaan 

yang berulang menjadikan rokok jadi sebuah kebudayaan membentuk karakteristik 

masyarakat Madura keseluruhan khususnya bagi masyarakat Kabupaten Bangkalan.. 

  Merokok di taman kota merupakan aktivitas yang dinilai masyarakat 

pengunjung taman kota Paseban sulit untuk dihilangkan. Menurut Carmona
3
 taman 

                                                            
2 Hajjah, Nur. 2016. PERILAKU SOSIAL PARA PEROKOK AKTIF DAN RESPON TERHADAP 

POSTER PERINGATAN BAHAYA MEROKOK PADA KEMASAN ROKOK (Studi Deskriptif di Kota 

Bangkinang, Kabupaten Kampar). Jorn FISIP Vol.3 No.1 Februari 2016. Riau : Universitas Riau. 



kota merupakan sebuah ruang yang sifatnya terbuka atau publik sehingga semua 

lapisan masyarakat bisa menjangkau dan menikmati fasilitas taman kota Paseban ini 

tidak condong terhadap satu pihak saja ataupun terhadap suatu kelompok masyarakat 

tertentu. Pemerintah pusat sudah menjadikan fenomena tersebut menjadi sebuah pusat 

perhatian dan mengatur mengenai kegiatan merokok yang dilakukan di taman kota 

Paseban ini. Mengacu pada Undang-Undang nomor 28 H ayat 1 yang berbunyi  

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan 

mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh 

pelayanan kesehatan”
4

 memberi hak kepada seluruh masyarakat khususnya 

pengunjung taman kota untuk memperoleh kehidupan yang layak dengan definisi 

lingkungan yang bersih tidak tercemar dan udara sehat bebas asap rokok. 

  Bahaya yang ditimbulkan akibat konsumsi merokok secara kontinu tidak 

hanya berdampak terhadap perokok aktif namun berdampak juga kepada perokok 

pasif sehingga permasalahan tersebut dapat meredusi hak-hak yang seharusnya 

didapat masyarakat lain dalam mendapatkan udara yang sehat. Akibat jangka panjang 

yang ditimbulkan pada saat merokok yaitu selain memicu pertumbuhan ke sel kanker 

disaluran pernapasan bagian atas, dapat juga menimbulkan timbulnya penyakit paru-

paru tipe obstruktif kronik, adanya gangguan terhadap kandung kemih, gangguan 

pankreas,menimbulkan iritasi lambung, adanya gangguan ginjal, mengidap leukemia, 

timbul penyakit jantung koroner, serta gangguan kehamilan wanita impoten kepada 

pria
5
. 

Aturan Mengenai Kawasan Terbatas Merokok (KTM) 

Menurut Setyo Budiantoro dalam I Komang Wijana yang berasal dari Ikatan 

Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) meneliti bahwa adanya zat berbahaya 

yang ditimbulkan akibat merokok dapat menyebabkan perokok pasif menghirup zat 

berbahaya tersebut sebanyak 75% dibandingkan dengan perokok aktif yang hanya 

menghisap 25% dari jumlah keseluruhan zat yang dikeluarkan sebatang rokok
6
. 

                                                                                                                                                                                         
3 Carmona, et al. 2003. Public places – urban spaces, the dimension of urban design. Architectural 

press. 
4 Undang-undang Negara Republik Indonesia 1945 
5 https://sci-hub.tw/https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.bmb.a011530 diakses pada tanggal 20 Mei 

2018 pukul 21.18 WIB. 
6 Wijana, I Komang, dan I Nyoman Mudana. PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI 

BALI  NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK  DALAM RANGKA 

PERLINDUNGAN TERHADAP PEROKOK PASIF. Denpasar : Universitas Udayana 



Beberapa zat kimia yang ada didalam rokok yaitu NTRM, TSNA, cadmium, 

sipermetrin dan lainnya terutama senyawa nikotin yang memberikan efek 

ketergantungan atau adiktif bahkan dapat memicu timbulnya sel-sel kanker yang bisa 

membesar dan menyebar keseluruh organ tubuh sehingga menjadi tumor. Kandungan 

zat berbahaya dalam asap rokok bagi tubuh mempunyai beberapa komponen yaitu 

adanya gas karbonmonoksida, nikotin, hidrogen sianida, akrolerin, nitrogen sianida, 

amoniak, benzaldehid, benzen, asetilen, urethan, kumarin, ortokresol, methanol, 

perylene dan 4-etilkatekol yang mendominasi sebesar 85% komponen gas dan 15% 

sisanya berupa partikel
7
. 

Kawasan Terbatas Merokok (KTM) dan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) 

memiliki perbedaan istilah. Kawasan Terbatas Merokok (KTM)  merupakan sebuah 

kawasan yang dalam penerapannya meliputi ruang kerja dan ruang publik, yaitu 

seseorang dilarang untuk merokok dengan pengecualian merokok pada tempat khusus 

yang memang disediakan untuk merokok sedangkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) 

merupakan fasilitas yang disediakan dalam sebuah sarana tempat ibadah, sarana 

kesehatan, dalam ranah pendidikan, dan angkutan umum
8
. 

Beberapa dasar hukum pembuatan dan penerapan peraturan daerah khusus 

mengenai Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Kawasan Terbatas Merokok (KTM) 

yaitu : 

1. Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 yang berisi “Hak untuk hidup, hak untuk tidak 

disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk 

tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan 

hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, adalah hak 

asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun
9
.” Pasal ini 

menjelaskan apa saja hak yang dapat diperoleh warga negaranya terhadap 

Negara. 

2. Pasal 115 (ayat 2) Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  

Kesehatan yang mengatur bahwa “kawasan tanpa rokok yakni fasilitas 

                                                            
7 Jaya, Muhammad.2009. Pembunuh Berbahaya Itu Bernama Rokok. Yogyakarta : Riz’ma. 

8  http://dinkes.surabaya.go.id/portal/berita/ingin-ketahui-tentang-perda-ktr-dan-ktm/ diakses pada 

tanggal 24 Juli 2018 pukul 13.15 WIB. 

 
9 UUD NRI 1945 Pasal 28 ayat (1) 

http://dinkes.surabaya.go.id/portal/berita/ingin-ketahui-tentang-perda-ktr-dan-ktm/


pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, 

tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum lainnya. 

Penetapan kawasan tanpa rokok itu wajib dilakukan oleh pemerintah 

daerah
10

.” Pada pasal ini ditekankan bahwa pemerintah daerah wajib 

mendirikan sebuah kawasan khusus yaitu kawasan terbatas merokok (KTM)  

di wilayah-wilayah publik lainnya. 

3. Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang  Pengamanan 

Rokok Bagi Kesehatan yang berbunyi “Pemerintah Daerah wajib 

mewujudkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya
11

.” Mengacu pada 

peraturan pemerintah yang mana kedudukan dari peraturan pemerintah 

menurut Undang-Undang nomor 12 tahun 2011
12

 tentang pembentukan 

peraturan perundang-undangan perihal peraturan pemerintah yang memiliki 

kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan peraturan daerah, oleh 

sebab itu kewenangan yang diberikan oleh peraturan pemerintah mengenai 

pembuatan peraturan daerah kawasan terbatas merokok (KTM) maupun 

kawasan tanpa rokok (KTR) harus segera di implementasikan dengan 

membuat peraturan daerah masing-masing kota maupun kabupaten agar 

kawasan terbatas merokok (KTM) dan kawasan tanpa rokok (KTR) dapat 

terealisasi. 

4. Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan 

Bahan yang Mengandung Zat Adiktif yang berbunyi “Pemerintah Daerah 

wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya dengan Peraturan 

Daerah
13

.” 

5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/945/SJ  tanggal 17 April 

2008 perihal Peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia  dan  Larangan  

Merokok  di  tempat  Umum  dan  Ruang Kerja
14

.” 

Perokok aktif tidak dapat memperhatikan berbagai hak asasi manusia terhadap 

perokok pasif yang telah diatur kedalam instrumen internasional pada Pasal 25 Ayat 

(1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang berbunyi “(1)Setiap orang berhak 

                                                            
10 UU Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan 
11 PP nomor 19 tahun 2003 Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan 
12 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 
13 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat 

Adiktif 
14 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/945/SJ 



atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan 

keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan 

kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat 

menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut atau 

keadaan lainnya yang mengakibatkannya kekurangan nafkah, yang berada di luar 

kekuasaannya.” yang dijamin oleh konstitusi Indonesia
15

. 

Adapun Pasal 65 Ayat (1) UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup dimana setiap orang bisa mendapatkan lingkungan 

yang sehat dan baik
16

 tanpa adanya pencemaran udara maupun darat. 

Dalam memperhitungkan zonasi daerah pemukiman perkotaan serta perdesaan, 

pemerintah daerah sudah menyediakan sarana ruang terbuka berupa taman kota dan 

lapangan olahraga yang diatur dalam Peraturan Daerah No.10 Tahun 2009 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangkalan tahun 2009-2029
17

. 

Landasan hukum mengenai pendirian kawasan tanpa rokok (KTR) telah diatur 

oleh pemerintah dalam Undang-undang no 39 tahun 2009 tentang Kesehatan khusus 

yang tercantum pada ayat 115 khususnya pasal (2) yang menjelaskan bahwa 

Pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayah Indonesia
18

. 

Peran politik yang ada di masyarakat ditentukan oleh hubungan secara timbal 

balik serta hubungan internal yang terjadi antar kelompok dalam membentuk suatu 

komunitas tertentu. Suatu kehidupan politik bisa dilihat melalui pengaruh yang 

signifikan dalam suatu garis keturunan
19

. Individualisasi politik dapat berpengaruh 

kepaada peningkatan heterogenitas mengenai kepentingan isu publik
20

. Sebuah 

perilaku dalam hal politik dapat menjadikan sebuah sistem politik suatu negara 

tertentu. Landasan dari pembuatan serta pelaksanaan suatu keputusan bersifat politik 

berlandaskan terhadap wewenang politik terlegitimasi. 

Masuk kedalam wilayah madura terdapat banyak pertanian yang menghasilkan 

bahan baku utama rokok, yaitu tembakau. Hasil tembakau yang telah diproduksi oleh 

petani tembakau memiliki kualitas sangat baik apabila dibandingkan berdasarkan 

                                                            
15 Pasal 25 Ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 
16 Pasal 65 Ayat (1) UU RI No. 32 Tahun 2009 
17 Peraturan Daerah No.10 Tahun 2009 
18 Undang-undang no 39 tahun 2009 
19 Balandier, Georges. 1996. Antropologi Politik. Jakarta : PT. Grafindo. 
20 Dalton, Russel J. 2000. Citizen attitudes and political behaviour.California : University of California. 



hasil dari tembakau didaerah lain. Hal tersebut dapat menjadi suatu alasan madura 

merupakan wilayah penghasil tembakau dengan kualitas terbaik di Indonesia
21

. 

Pabrik-pabrik yang memiliki hasil produksi berupa rokok jenis kretek memakai 

tembakau yang berasal dari madura sebagai komposisi utamanya, hal tersebut 

didukung dengan pertambahan dan perluasan lahan pertanian tanaman tembakau yang 

bisa menambah hasil pendapatan daerah. 

Implementasi Kebijakan Publik yang gagal 

Sistem desentralisasi tercipta akibat adanya suatu wewenang atau komando 

dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah agar menjalankan tatanan otonomi 

daerah masing-masing yang sesuai kemampuan, potensi maupun sumber daya 

manusia yang dimiliki daerah tersebut. Dengan berlakunya sistem desentralisasi 

antara pemerintah pusat ke pemerintah daerah di Indonesia diharapkan agar daerah-

daerah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini dapat memajukan dan 

memasarkan daerahnya menjadi lebih terarah dan baik. Diperlukannya peraturan yang 

dapat mengatur pemerintahan daerah diwewenangkan kepada daerah bersangkutan 

menjadi peraturan yaitu Peraturan Daerah. Implementasi kebijakan menjadikan suatu 

budaya dapat menjadi dimensi tersendiri yang tak boleh lepas perihal adanya budaya 

justru dapat memberikan suatu indikator pembangunan masyarakat. 

Konsep desentralisasi yang memecah konsentrasi pemerintah pusat kedalam 

pemerintah daerah ini dapat memajukan suatu otonomi daerah yang berlandaskan 

kemampuan bidang dan potensi diwilayahnya masing-masing dengan memberikan 

suatu keputusan yang efektif. Kebijakan publik memiliki beberapa proses-proses yang 

berlangsung didalamnya yaitu input berdasarkan isu kebijakan yang ada,formulasi 

kebijakan dan output dari kebijakan berupa penerapan dan implementasi dari 

penerapannya serta proses evaluasi kebijakan publik.  

Menurut anggota DPRD komisi A khusus di bidang pemerintahan dan 

berkesinambungan dengan perangkat pemerintahan yang lain termasuk satuan polisi 

pamong praja, yaitu bapak Bir Aly dari fraksi partai Nasdem mengatakan bahwa 

perencanaan kawasan dikhususkan bagi perokok aktif sudah dijalankan dan 

                                                            
21 Mukani dan Sri Hartiniadi Isdjiso. Sejarah dan Peranan Tembakau Madura. Diakses pada website 

http://balittas.litbang.pertanian.go.id/images/Monograf/madura/Sejarah-dan-peranan-tembakau-madura.pdf 

tanggal 9 Mei pukul 2018 pukul 09.24 WIB. 



diterapkan kedalam bidang pendidikan, khususnya berada dalam kawasan pelajar dan 

pengajar dengan sanksi berupa pengeluaran kawasan sekitar lingkungan pendidikan. 

Namun untuk penerapan di kawasan taman kota memang masih belum diadakan 

karena pemerintah kabupaten masih fokus terhadap implementasi di ranah pendidikan 

dan perkantoran sebagai layanan umum masyarakat.  

Menurut salah satu anggota satuan polisi pamong praja (satpol pp), Ady 

Husyanto menyatakan bahwa satuan polisi pamong praja memiliki wewenang dalam 

menegakkan peraturan daerah sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga ketika 

mereka bertindak memiliki acuan yang legal dan telah diatur dalam sebuah peraturan 

daerah. 

David C. Korten melihat fenomena gagalnya implementasi suatu peraturan 

tergantung dari tiga jenis elemen dalam pelaksanaan program yaitu tergantung dari 

programnya sendiri (memberi manfaat atau tdk), kedua berasal dari organisasi yang 

melakukan implementasi dan yang ketiga yaitu pengguna dari kebijakan atau sasaran 

yang dituju
22

. Perilaku merokok yang terjadi di taman kota Paseban menimbulkan 

suatu konflik yang dapat membuat adanya perasaan ketidaknyamanan dalam 

masyarakat di pengguna fasilitas taman kota Paseban padahal taman kota didirikan 

mempunyai tujuan yang seharusnya memberi rasa nyaman kepada para 

pengunjungnya. 

Tidak diterapkannya peraturan mengenai Kawasan Terbatas Merokok (KTM) 

dan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) oleh pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam 

analisisnya menggunakan teori David C. Korten tersebut tergantung oleh elemen 

dimana organisasi yang baiknya melakukan implementasi tersebut dapat dijalankan 

dengan baik. Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2003 mewajibkan kepada setiap 

daerah kota maupun kabupaten untuk membuat wilayah tersendiri untuk perokok aktif 

agar tidak membahayakan kesehatan dan keselamatan orang lain saat berada di 

sekitarnya. Program yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam menerapkan aturan 

mengenai kawasan merokok memiliki tujuan yang bermanfaat untuk melindungi 

kesehatan masyarakat Indonesia, yaitu menyelamatkan kehidupan mereka agar tidak 

menjadi perokok pasif akibat perilaku merokok oranglain. Namun elemen yang 
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mengimplementasikan peraturan tersebut tidak menjalankan fungsinya dengan baik 

sehingga penerapan yang dilakukan kurang maksimal. Adanya ketidaksinambungan 

antara ketiga elemen dapat menyebabkan kegagalan dalam implementasi kebijakan 

tidak sesuai dengan harapan. Ketiga dimensi atau elemen yang dikemukakan oleh 

David C. Korten tersebut merupakan bagian dari administrasi dan sebuah model dari 

proses politik yang menjadi salah satu faktor sebuah determinan dari adanya 

implementasi kebijakan.  Urgensi dari taman kota hendaknya diutamakan mengingat 

fungsi dari taman kota sebagai paru-paru kota dan banyaknya tanaman dan aktivitas 

yang dilakukan masyarakat didalamnya yang seharusnya membutuhkan penerapan 

peraturan daerah mengenai Kawasan Terbatas Merokok (KTM) dan Kawasan Tanpa 

Rokok (KTR) di taman kota Paseban Kabupaten Bangkalan. 

Kesimpulan 

Dari hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa adanya kegagalan 

implementasi kebijakan mengenai kawasan khusus untuk perokok aktif atau disebut 

kawasan terbatas merokok (KTM) dalam taman kota Paseban diakibatkan oleh kurang 

efektifnya kemampuan organisasi (dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bangkalan) 

yang melaksanakan program sehingga organisasi pun kurang efektif dalam penerapan 

program dalam implementasi kebijakan. Hal yang utama diperhatikan yakni taman 

kota bersifat publik sehingga masyarakat Kabupaten Bangkalan bisa mengakses 

fasilitas ruang terbuka taman kota Paseban ini tanpa terjadinya diskriminasi. Undang-

Undang nomor 28 H ayat 1 memberi hak masyarakat untuk memperoleh kehidupan 

yang layak dengan definisi lingkungan yang bersih tidak tercemar dan udara sehat 

bebas asap rokok. 

Selain hak masyarakat untuk hidup layak, Peraturan Pemerintah nomor 19 

tahun 2003 tentang pengaman rokok bagi kesehatan wajib memberikan kawasan 

terbatas merokok (KTM) di wilayahnya. Menurut David C. Korten, kegagalan 

pemerintah dalam melakukan implementasi kebijakan dinilai mengalami sebuah 

kegagalan penerapan kesesuaian kebijakan dalam pemerintahan yang disebabkan oleh 

tiga jenis elemen dalam pelaksanaan program yaitu tergantung dari programnya 

sendiri, kedua berasal dari organisasi yang melakukan implementasi dan yang ketiga 

yaitu pengguna dari kebijakan atau sasaran yang dituju. Jika ketiga komponen 

tersebut ditemukan ketidaksesuaian maka program kerja yang diharapkan tidak sesuai, 



dan hasil dari kebijakan pun tidak dapat dimanfaatkan oleh sasaran karena tidak 

sesuai dengan kebutuhan. Sehingga dalam penanganannya diharapkan pemerintah 

Kabupaten Bangkalan dapat mengimplementasikan peraturan daerah mengenai 

kawasan untuk perokok sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2003 

tersebut. 

Namun untuk implementasi dari peraturan daerah terhadap sektor lainnya 

khususnya di bidang publik yang bersifat umum yaitu taman kota berfungsi menjadi 

paru-paru bagi kota masih belum didirikan akibat terlalu terfokus dalam realisasi 

kawasan terbatas merokok (KTM) di wilayah sekitar sekolah-sekolah (dalam ranah 

pendidikan) dan disekitar perkantoran. 

Diharapkan pemerintah Kabupaten Bangkalan kedepannya agar 

memperhatikan setiap hak-hak terhadap masyarakat perokok pasif dengan 

membuatkan ruang khusus bagi perokok aktif di area taman kota Kabupaten 

Bangkalan yang sesuai dan sejalan dengan Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 

2003 yang memberikan kuasa terhadap pemerintah daerah dalam membuat peraturan 

daerah mengenai Kawasan Terbatas Merokok (KTM) dan Kawasan Tanpa Rokok 

(KTR). 

 

Daftar Pustaka 

Amirah, Bulqis Iman. 2018. Kegagalan Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Kawasan 

Terbatas Merokok (Studi Implementasi Peraturan Daerah Kawasan Terbatas 

Merokok di Kabupaten Bangkalan-Madura). Surabaya: Universitas Airlangga. 

Balandier, Georges. 1996. Antropologi Politik. Jakarta : PT. Grafindo. 

Carmona, et al. 2003. Public places – urban spaces, the dimension of urban design. 

Architectural press. 

 Dalton, Russel J. 2000. Citizen attitudes and political behaviour.California : University of 

California. 

Hajjah, Nur. 2016. PERILAKU SOSIAL PARA PEROKOK AKTIF DAN RESPON 

TERHADAP POSTER PERINGATAN BAHAYA MEROKOK PADA KEMASAN 



ROKOK (Studi Deskriptif di Kota Bangkinang, Kabupaten Kampar). Jorn FISIP 

Vol.3 No.1 Februari 2016. Riau : Universitas Riau. 

Jaya, Muhammad.2009. Pembunuh Berbahaya Itu Bernama Rokok. Yogyakarta : Riz’ma. 

Mukani dan Sri Hartiniadi Isdjiso. Sejarah dan Peranan Tembakau Madura. Diakses pada 

website http://balittas.litbang.pertanian.go.id/images/Monograf/madura/Sejarah-dan-

peranan-tembakau-madura.pdf tanggal 9 Mei pukul 2018 pukul 09.24 WIB. 

Wijana, I Komang, dan I Nyoman Mudana. PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH 

PROVINSI BALI  NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG KAWASAN TANPA 

ROKOK  DALAM RANGKA PERLINDUNGAN TERHADAP PEROKOK PASIF. 

Denpasar : Universitas Udayana. 

https://sci-hub.tw/https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.bmb.a011530 diakses pada tanggal 

20 Mei 2018 pukul 21.18 WIB. 

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/05/18/2018-jumlah-penduduk-indonesia-

mencapai-265-juta-jiwa diakses pada tanggal 24 Juli 2018 pukul 11.08 WIB. 

http://dinkes.surabaya.go.id/portal/berita/ingin-ketahui-tentang-perda-ktr-dan-ktm/ diakses 

pada tanggal 24 Juli 2018 pukul 13.15 WIB.  

https://media.neliti.com/media/publications.97794-ID-implementasi-kebiajakan -apa-

mengapa-dan-b.pdf diakses pada tanggal 24 Juli 2018 pukul 15.24 WIB. 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 

Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup 

 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan 

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

 Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2003 Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan 

 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang 

Mengandung Zat Adiktif 

Peraturan Daerah No.10 Tahun 2009 

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/05/18/2018-jumlah-penduduk-indonesia-mencapai-265-juta-jiwa
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/05/18/2018-jumlah-penduduk-indonesia-mencapai-265-juta-jiwa
http://dinkes.surabaya.go.id/portal/berita/ingin-ketahui-tentang-perda-ktr-dan-ktm/
https://media.neliti.com/media/publications.97794-ID-implementasi-kebiajakan%20-apa-mengapa-dan-b.pdf
https://media.neliti.com/media/publications.97794-ID-implementasi-kebiajakan%20-apa-mengapa-dan-b.pdf


Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/945/SJ 


