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Abstrak  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan 

Implementasi Perda No 3 Tahun 2016 tentang kawasan Tanpa  Rokok di RSUD 

Panglima Sebaya kabupaten Paser serta Untuk mengetahui dan Mendeskripsikan 

faktor penghambat dan pendukung implementasi Perda No 3 Tahun 2016 

Tentang kawasan Tanpa Rokok di RSUD Panglima Sebaya Kabupaten Paser 

dengan fokus penelitian pembinaan, pengawasan serta Faktor-faktor pendukung 

dan penghambat dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Paser No 3 

Tentang kawasan tanpa rokok. Teknik pengumpulan data penelitian ini 

menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data 

dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan berupa observasi, 

wawancara dan penelitian dokumen. Kemudian dianalisis data model interaktif 

berupa pengumpulan data, konsendasi data, penyajian data dan penarikan 

kesimpulan. Penelitian ini dilaksanakan di Rumah Sakit RSUD Panglima Sebaya 

Kabupaten Paser Hasil Penelitian Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2016 

Tentang Kawasan Tanpa Rokok belum berjalan dengan baik hal tersebut dapat di 

lihat dari pembinaan berupa Penyebarluasan melalui informasi dan sosialisasi 

berupa tanda tanda larangan di area Rumah Sakit dan untuk sosialisasi dari 

Pemerintah Kabupaten , kampanye tentang kawasan tanpa rokok belum pernah 

terlaksana di Rumah Sakit maupun di Kabupaten Paser sendiri hal ini di buktikan 

sejak awal keluar nya Peraturan Daerah Tentang KTR, Kerjasama antara badan 

nasional dan internasional dalam upaya melindungi masyarakat dari paparan 

asap rokok kerjasama yang terjadi selama ini kerjasama yang ada hanya dari 

pihak keamanan Rumah Sakit sendiri lebih dari itu tidak ada. Selain itu kurang 

nya pengawasan berupa Pembentukan tim khusus untuk melaksanakan 

pembinaan belum ada bidang yang bisa menjadi tim tersebut. Selain itu dari 

Pemerintah Kabupaten Paser juga belum ada tim khusus yang di perintahkan. 

 

Kata Kunci : implementasi, kawasan tanpa rokok.  
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Pendahuluan 

 Kebiasaan merokok di Indonesia saat ini merupakan kebutuhan sekunder 

yang dianggap sebagai kebutuhan primer oleh sebagian orang, terutama para 

perokok. Merokok sudah menjadi gaya hidup sebagian masyarakat di Indonesia. 

Merokok di tempat umum sudah tidak dianggap lagi sebagai hal yang tabu oleh 

masyarakat. Hampir setiap tempat di Indonesia dapat kita jumpai para perokok 

yang sedang menikmati sebatang rokok dalam berbagai kondisi. Kegiatan tersebut 

tak hanya dilakukan oleh orang dewasa, namun para remaja baik pria maupun 

wanita juga terlihat sedang menikmati kegiatan merokok. Tidak dapat dipungkiri 

bahwa merokok mengandung sensasi kenikmatan tersendiri. Sensasi kenikmatan 

pada rokok bukan merupakan satusatunya alasan untuk merokok, ada beberapa 

motivasi lain yang diketahui melatarbelakangi seseorang untuk merokok, 

sehingga lambat laun berpotensi menimbulkan kecanduan. Beberapa motivasi itu 

antara lain menganggap bahwa rokok adalah simbol kejantanan, rokok adalah 

simbol kebebasan. Masyarakat dalam aspek sosial menganggap menghisap rokok 

adalah simbol pergaulan, toleransi, persahabatan, dan solidaritas. Menghisap 

rokok terlihat keren, atraktif, dan sensual. Para perokok juga meyakini bahwa 

rokok bisa menghilangkan beberapa perasaan kurang nyaman seperti 

menghilangkan rasa stress, menghilangkan rasa pedih, menghilangkan rasa cemas 

dan 2 menghilangkan rasa lelah. Beberapa perokok juga menjelaskan bahwa 

menghisap rokok adalah cara mencapai konsentrasi, menumbuhkan rasa percaya 

diri, meningkatkan etos kerja, dan dapat melancarkan datangnya ide sehingga 

membantu menyelesaikan masalah. Menghisap rokok tidak hanya menimbulkan 

stimulus yang telah diuraikan di atas, adapula anggapan lain yang membuat 

merokok itu nikmat yaitu ketika selesai makan, sambil minum kopi atau teh 

maupun dilakukan setelah bangun tidur di pagi hari maupun ketika sebelum 

berangkat tidur di malam hari. Faktor internal kebiasaan merokok muncul karena 

rasa ingin tahu sehingga mencoba-cobanya.  

 Jumlah ini terus bertambah dari tahun ke tahun dan menempatkan 

Indonesia ke peringkat ketiga dengan jumlah perokok aktif tertinggi di dunia 

setelah China dan India. Indonesia termasuk salah satu produsen rokok terbesar di 

dunia. Meningkatnya kebutuhan rokok telah menjadi pengeluaran ke dua bagi 

masyarakat Indonesia. Pencantuman peringatan atas dampak yang akan diderita 

oleh perokok dalam bungkus rokok sudah ada. Peringatan pada bungkus rokok 

menyebutkan bahwa merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, 

impotensi dan gangguan kehamilan dan janin. Gangguan kesehatan akibat asap 

rokok tidak hanya akan diterima oleh perokok, namun juga dapat mengganggu 

kesehatan orang lain di sekitarnya. Penelitian terbaru juga menunjukkan adanya 

bahaya dari second-hand smoke, yaitu asap rokok yang terhirup oleh orang-orang 

bukan perokok karena berada di sekitar perokok atau bisa disebut juga dengan 

perokok pasif. Sebanyak 62 juta perempuan dan 30 juta laki-laki Indonesia 

menjadi perokok pasif di Indonesia, dan yang paling menyedihkan adalah anak-

anak usia 0-4 tahun yang terpapar asap rokok berjumlah 11,4 juta anak. data 
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tersebut jelas menunjukkan bahwa begitu bahayanya paparan asap rokok, namun 

hal tersebut tidak memberi pengaruh yang signifikan untuk menurunkan angka 

perokok. Upaya dalam menurunkan jumlah perokok di Indonesia memang tidak 

mudah. Ada beberapa permasalahan yang kompleks di antaranya adalah aspek 

ekonomi, dan sosial. Namun bagaimanapun juga masyarakat berhak memperoleh 

udara segar untuk memperoleh sirkulasi pernafasan yang sehat. Hak tersebut 

mendapatkan landasan hukum dalam UUD 1945 dalam pasal 28 H ayat (1) yang 

menyatakan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, 

bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta 

berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Untuk mengatasi hal tersebut, maka 

ditetapkan Kawasan Tanpa Asap Rokok. 

Faktor eksternal yang mempengaruhi dan mendorong seseorang untuk 

merokok adalah kondisi lingkungan. Konsep Kawasan Tanpa Rokok (KTR) 

terdapat dalam Undang-Undang Kesehatan No.36 tahun 2009 pasal 115. Undang 

– Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan mengamanatkan dalam upaya 

menciptakan lingkungan yang sehat, maka setiap orang berkewajiban 

menghormati hak orang lain dalam memperoleh lingkungan yang sehat, baik 

fisik, biologi,  maupun sosial, dan setiap orang berkewajiban untuk berperilaku 

hidup sehat dalam mewujudkan, mempertahankan, serta memajukan kesehatan 

yang setinggi-tingginya. Lingkungan yang sehat dapat terwujud antara lain 

dengan menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di fasilitas kesehatan, tempat 

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

tempat kerja dan tempat umum serta tempat-tempat lain yang ditetapkan. 

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

untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, 

dan/atau mempromosikan produk tembakau. Pengertian tersebut tertuang dalam 

pasal pertama Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri 

No.188/Menkes/PB/I/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Asap 

Rokok. Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk melindungi dan 

meningkatkan kesehatan masyarakat namun juga harus memperhatikan 

kesejahteraan para buruh pabrik rokok dan petani tembakau.  

Oleh karena itu sebagai jalan keluar maka pada tahun 2016 Pemerintah 

Kabupaten Paser telah mengeluarkan Perda No 3 tahun 2016 tentang kawasan 

tanpa asap rokok. Tujuan dari Perda Kabupaten Paser Nomor 3 tahun 2016 

tentang penetapan kawasan Tanpa  Rokok adalah untuk memberikan 

perlindungan yang efektif dari bahaya paparan asap rokok orang lain, 

memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat yang 

bebas dari asap rokok, melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari 

dampak buruk merokok baik secara langsung maupun tidak langsung, dan 

menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula. Berdasarkan hasil 

observasi yang dilakukan, Di kabupaten Paser terdapat Rumah Sakit yang telah 

menerapkan kawasan tanpa rokok di area rumah sakit. Rumah sakit ini diberi 

nama Rumah Sakit RSUD Panglima Sebaya wujud penerapan kebijakan tersebut 
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dibuatnya informasi dalam bentuk tanda larangan di beberapa area rumah sakit 

yang menjelaskan kawasan tanpa rokok. Namun, masih ada saja orang yang 

merokok di area rumah sakit terserbut. Ini menunjukan bahwa belum ada tindak 

tegas dari pihak rumah sakit. Kenyataan yang memperkuat hal tersebut masih 

terlihatnya puntung rokok yang sudah di hisap di area rumah sakit. Hal ini perlu 

menjadi perhatian untuk lebih di tegaskannya Peraturan Daerah Kabupaten Paser 

No 3 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Peraturan  perundang – 

undangan Nomor 3 tahun 2016 ini di tetapkan setelah Raperda  kabupaten paser 

tahun 2016  Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis berkeinginan dan 

tertarik untuk mengadakan kajian ilmiah yang lebih mendalam dengan mengambil 

judul: “Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa  

Rokok (Studi Kasus RSUD Panglima Sebaya Kabupaten Paser) 

 

Kerangka Dasar Teori  

Kebijakan Publik  

Pressman dan Widavsky (dalam Winarno, 2002: 17) mendefinisikan 

kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan 

akibat-akibat yang bisa diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan 

bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. Hal ini 

dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah. Dye (dalam Islamy, 

2009: 19) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “is whatever government 

choose to do or not to do” (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau 

untuk tidak dilakukan). Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah 

mengenai perwujudan “tindakan” dan bukan merupakan pernyataan keinginan 

pemerintah atau pejabat publik semata. Di samping itu pilihan pemerintah untuk 

tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai 

pengaruh (dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan 

sesuatu).  

Anderson (dalam Islamy, 2009: 17) mengungkapkan bahwa kebijakan 

adalah “a purposive course of action followed by an actor or set of actors in 

dealing with a problem or matter of concern” yang artinya “Serangkaian tindakan 

yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang 

pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu”. 

Konsep kebijakan yang ditawarkan oleh Anderson ini menurut Winarno (2007: 

18) dianggap lebih tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya 

dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu 

konsep ini juga membedakan secara tegas antara kebijakan (policy) dengan 

keputusan (decision) yang mengandung arti pemilihan diantara berbagai alternatif 

yang ada. Sehingga dapat di simpulkan bahwa Kebijakan publik adalah 

Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memecahkan 

masalah yang ada dalam masyarakat. 
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Implementasi Kebijakan Publik 

 Menurut Suharno (2013: 169) Implementasi Kebijakan Publik secara 

konvensional dilakukan oleh negara maupun badan-badan pemerintah. Sebab 

implementasi kebijakan pada dasarnya merupakan upaya pemerintah untuk 

melaksanakan salah satu tugas pokoknya, yakni memberikan pelayanan publik 

(public services). Namun, pada kenyataannya implementasi kebijakan publik 

yang beraneka ragam baik dalam hal bidang, sasaran, dan bahkan kepentingan, 

memaksa pemerintah menggunakan kewenangan diskresi, untuk menentukan apa 

yang harus dilakukan mereka dan apa yang tidak. Kebijakan merupakan sebuah 

awal dan belum dapat dijadikan indikator dari keberhasilan maksud dan tujuan. 

Proses yang jauh lebih esensial adalah pada tataran implementasi kebijakan yang 

ditetapkan. Karena kebijakan tidak lebih dari suatu perkiraan akan masa depan 

yang masih besifat semu dan abstrak.  

Namun ketika telah masuk di dalam tahap implementasi dan terjadi 

interaksi antara berbagai faktor yang mempengaruhi kebijakan, barulah 

keberhasilan maupun ketidakberhasilan kebijakan akan diketahui.Selanjutnya 

implementasi kebijakan publik merupakan rangkaian peraturan yang dibuat untuk 

pencapaian sebuah tujuan dan sasaran yang telah digariskan oleh kebijakan yang 

dimaksud. Menurut Wibawa (dalam Koryati, 2004:10) implementasi kebijakan 

publik merupakan pelaksanaan dari keputusan mengenai kebijakan yang 

mendasar, biasanya terulang dalam Undang-Undang, namun juga dapat berbentuk 

instruksi-instruksi eksekutif yang penting atau keputusan perundangan. Idealnya 

keputusan-keputusan tersebut menjelaskan masalah-masalah yang hendak dicapai 

dan dalam berbagai cara “menggambarkan struktur” proses implementasi 

tersebut. Abidin, 2004: 199) ada dua konsep dasar berkenaan dengan pelaksanaan 

kebijakan publik. Pertama konsep peralatan kebijakan (policy instrument). 

peralatan kebijakan adalah cara yang dipakai dalam menerapkan kebijakan untuk 

mencapai tujuan yang ditetapkan atau ingin dicapai (policy objective). peralatan 

kebijakan ini berhubungan dengan sumberdaya manusia, khususnya sumberdaya 

aparatur dan organisasi. 

Adapun menurut Udjodi (dalam Wahab, 2005: 59) mengatakan “the 

execution of policies is as important if not more important that plicies-making. 

Policies will remain dreams or blue prints file jackets unless they are 

implemented” yang artinya “pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, 

bahkan mungkin jauh lebih penting dari pembuatan. Kebijakan-kebijakan hanya 

akan berupa impian atau rencana yang bagus, yang tersimpan rapi dalam arsip 

kalau diimplementasikan". Oleh karenanya ditarik suatu kesimpulan bahwa 

implementasi merupakan unsur yang sangat penting sebagai kontinuitas dari 

munculnya sebuah peraturan yang dibuat. Dengan demikian kebijakan bukanlah 

bagian penentu keberhasilan pencapaian tujuan dan maksud yang diinginkan, 

melainkan kebijakan hanyalah sebuah produk yang jika tidak digerakkan ataupun 

dijalankan maka makna dan dampaknya tidak akan kelihatan. Dengan 

implementasi kebijakan itu, dapat mengukur berhasil atau tidaknya suatu 
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kebijakan yang ditetapkan. Karena kebijakan hanyalah suatu bayangan semu dan 

belum bisa diketahui keadaan masa depannya. Menurut Budi Winarno (2002: 

161-162) proses implementasi kebijakan publik merupakan proses yang rumit dan 

kompleks. Kerumitan tersebut disebabkan oleh banyak faktor, baik menyangkut 

karakteristik program-program kebijakan yang dijalankan maupun oleh aktor-

aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan. 

 

Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Kawasan 

Tanpa Rokok 

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 

2016 ini diselenggarakan di fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar 

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

tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan, untuk melindungi masyarakat 

yang ada dari asap rokok. Tujuan dari kawasan tanpa rokok adalah melindungi 

masyarakat dengan memastikan bahwa tempat-tempat umum bebas asap rokok. 

Kawasan tanpa rokok harus menjadi norma, terdapat empat alasan kuat untuk 

mengembangkan kawasan tanpa rokok, yaitu untuk melindungi anak-anak dan 

bukan perokok dari risiko terhadap kesehatan, mencegah rasa tidak nyaman, bau 

dan kotoran dari ruang rokok, untuk mengembangkan opini bahwa tidak merokok 

adalah perilaku yang lebih normal, dan kawasan tanpa rokok mengurangi secara 

bermakna konsumsi rokok dengan menciptakan lingkungan yang mendorong 

perokok untuk berhenti atau yang terus merokok untuk mengurangi konsumsi 

rokoknya.  

 

Bupati Melakukan Pembinaan 

 Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara 

efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Pembinaan 

merupakan proses, cara membina dan penyempurnaan atau usaha tindakan dan 

kegiatan yang dilakukan untuk perlindungan terhadap warga masyarakat dari 

bahaya rokok. Pembinaan pada dasarnya merupakan aktivitas atau kegiatan yang 

dilakukan secara sadar, berencana, terarah, dan teratur secara bertanggung jawab 

dalam rangka penumbuhan, peningkatan dan mengembangkan kemampuan serta 

sumber-sumber yang tersedia untuk mencapai tujuan serta untuk mewujudkan 

terbentuk nya suatu Kawasan Tanpa Rokok yang efektif. Pada Perda Nomor 3 

Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Pasal 19 Bab lima tentang 

pengawasan sebelum tim melakukan maksud dan tujuannya kepada pimpinan 

Badan, kecuali inspeksi mendadak. Secara etimologi supervisi berasal dari kata 

super dan vision yang masing-masing kata itu berarti atas dan penglihatan. Jadi 

secara etimologis supervisi berarti penglihatan dari atas. Pengertian semacam itu 

merupakan arti kiasan yang menggambarkan suatu posisi yang melihat 

berkedudukan lebih tinggi daripada yang dilihat. Dalam pendidikan istilah 

supervisi sering ditafsirkan sebagai “supervision of instruction”, dalam bahasa 

Indonesia supervisi pengajaran. Secara lebih khusus, para pakar telah memberikan 
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argumentasi yang berbeda-beda, diantaranya: (Ary H. Gunawan) mengemukakan 

bahwa supervisi diadopsi dari bahasa Inggris supervision yang berarti 

pengawasan/kepengawasan. 

Penyebarluasan informasi dan sosialisasi melalui media masa adalah 

sarana untuk menyampaikan isi pesan atau informasi yang bersifat umum, kepada 

sejumlah orang yang jumlahnya relatif besar perhatiannya terpusat pada isi pesan 

yang sama, yaitu pesan dari media masa yang sama, dan tidak dapat memberikan 

arus balik secara langsung pada saat itu juga. Media Massa harus diterbitkan atau 

disiarkan secara periodik, isi pesan harus bersifat umum menyangkut semua 

permasalahanny, mengutamakan aktualitas, dan disajikan secara 

berkesinambungan. Termasuk dalam golongan ini adalah Surat Kabar, Majalah, 

Radio, Televisi dan Film (Wahyudi, 1995:35). Dalam penulisan ini penulis 

merumuskan definisi konsepsional berdasarkan teori teroi dan konsep maka 

definisi konsepsional dari penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Daerah 

Kabupaten Paser Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok 

dinyatakan sebagai penerapan atau pelaksanaan kebijakan oleh Pemerintah 

Kabupaten Paser yang bertujuan untuk menertibkan kawasan yang sehat bagi 

masyarakat yang di laksanakan melalui tahapan pembinaan meliputi, 

penyebarluasan informasi dan sosialisasi melalui media cetak dan elektronik, 

kampanye tentang kawasan tanpa rokok, kerja sama dengan badan lembaga 

nasional maupun internasional dalam upaya melindungi masyarakat dari paparan 

asap rokok dan pengawasan meliputi pembentukkan tim kuhus yang di buat oleh 

pihak Rumah Sakit untuk pengawasan   kawasan tanpa rokok. 

 

Metode Penelitian 

Berdasarkan judul yang akan penulis teliti maka dapat diketahui bahwa jenis 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Yaitu 

suatu metode penelitian deskriptif dimana penelitian  bertujuan untuk 

memaparkan dan menjelaskan tentang Implemantasi Perda Nomor 3 Tahun 2016 

Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi Kasus RSUD Panglima Sebaya Kabupaten 

Paser) Adapun waktu penelitian yang dilakukan penulis dari bulai mei 2018 – 

selesai Dalam Penulisan ini penulisan mengumpulkan data dengan menggunakan 

beberapa teknik penelitiaan lapangan (field work research), penelitian lapangan 

meliputi: observasi, wawancara, dokumentasi. Key Informan: Kepala Rumah 

Sakit RSUD Panglima Sebaya, Kepala Dinas Kesehatan Kanupaten Paser. 

Informan Pengunjung, Satpam, Pegawai Rumah Sakit. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Pembinaan 

Penulis melihat bahwa upaya Pemerintah dalam mensosialisasikan 

Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Kawasan 

Tanpa Rokok sudah berjalan cukup baik . Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok juga 

di sosialisasikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Paser. Sosialisasi merupakan 
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sarana komunikasi yang penting karena suatu informasi dalam kebijakan akan 

tersampaikan dengan baik kepada sasaran dan akan mempengaruhi keberhasilan 

implementasi kebijakan. Penulis melihat keterangan yang di dapatkan penulis saat 

melakukan wawancara bahwa di temukan beberapa permasalahan yang ada yang 

berdampak pada kampanye tidak dapat terlaksanakan. Pemerintah Kabupatenn 

Paser perlu bersunguh sunguh untuk menanggapi hal ini karena demei tercipta 

nya pengetahuan nya menyeluruh ke masyarakat dan memotivasi serta 

membangun masyarakat agar lebih taat pada aturan. faktor faktor yang ada upaya 

pemerintah untuk melindungi mayarakat di rumah sakit panglima sebaya kuhus 

nya perlu menindak lanjuti apa saja faktor fakator itu yang nanti nya. Setelah itu 

perlu belum ada nya kerja sama dengan badan badan terkait yang mengurus 

tentang melindungi masyarakat dari paparan asap rokok ini harus ada karena kerja 

sama antara lembaga atau badan terkait sangat membantu menjalankan perda 

tentang kawasan tanpa rokok ini. 

 

Pengawasan 

Dari Penjelasan diatas dapat terlihat tidak ada tindak lanjut dari pihak 

pemerintah kabupaten untuk membentuk tim khusus dalam upaya melindungi 

masyarakat dari paparan asap rokok. 

Penulis melihat bahwa faktor pendukung itu sendiri adalah Perda 

tentang KTR dan penybaran tentang tanda larangan rokok. Faktor pendukung 

Sangatlah penting dalam terlaksana nya peraturan daerah agar terus berjalan 

dengan baik dan efektif. 

Untuk faktor penghambat sendiri memang ada, pada kenyataannya 

kurang nya dukungan dari pihak Rumah Sakit dan  masyarakat sendiri yang 

tidak bisa taat pada aturan sehingga menjadi faktor penghambat pada akhirnya 

peraturan daerah tidak berjalan. 

 

Kesimpulan dan Rekomendasi 

Penelitian yang sudah dilakukan maka dapat simpulkan dari pembinaan 

dalam pelaksanaan Penyebarluasan informasi dan sosialisasi dapat di lihat dengan 

sudah tersebar nya informasi berupa tanda tanda larangan di area Rumah Sakit 

dan untuk sosialisasi dari Pemerintah Kabupaten Paser tepat nya oleh Dinas 

Kesehatan Kabupaten Paser sudah melakukan sosialisasi kepada seluruh instasi 

termasuk Rumah Sakit RSUD Panglima Sebaya sedangkan dari pihak rumah sakit 

sudah menyampaikan sosialisasi terhadap pengunjung dan pegawai. 

Tindakan kampanye sendiri belum pernah terlaksana di Rumah Sakit 

maupun di Kabupaten Paser sendiri hal ini di buktikan sejak awal keluar nya 

Peraturan Daerah Tentang KTR ini yang ada hanyalah sebatas sosialisasi dan 

penyeberan informasi saja. Faktor ini di perkuat juga dengan belum ada nya 

tindak lanjut dari Pemerintah Kabupaten Paser dan belum ada perintah atau 

intruksi untuk melaksanakan kampanye tentang KTR untuk upaya melindungi 

masyarakat dari paparan asap rokok. 
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Kerjasama antara pihak Rumah Sakit dengan lembaga ataupun badan 

yang terkait dalam hasil yang di dapat dari peneliti belum ada nya kerjasama yang 

terjadi selama ini kerjasama yang ada hanya dari pihak keamanan Rumah Sakit 

sendiri lebih dari itu tidak ada. 

Dalam pelaksanaan pengawasan dalam pembinaan yang tentang KTR di 

Rumah Sakit RSUD panglima Sebaya pembentukan tim khusus belum ada di 

karenakan dari pihak Rumah Sakit belum ada bidang yang bisa menjadi tim 

tersebut. Selain itu dari Pemerintah Kabupaten Paser juga belum ada tim khusus 

yang di perintahkan oleh Pemerintah Kabupaten Paser. 

Dapat di tarik kesimpulan untuk faktor pendukung itu sendiri adalah 

Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok yang mana bisa menjadi tolak 

ukur dalam menertibkan masalah tentang KTR serta sudah ada nya tanda larang 

tentang kawasa tanpa rokok berupa plang plang dan informasi. Sedangkan untuk 

faktor yang penghambat dalam pelaksanaan kawasan tanpa rokok kurang nya 

pengawasan dari pihak Rumah Sakit sendiri dan dari pengunjung Rumah sakit 

yang masih melanggar. 

 kesimpulan diatas maka penulis menyampaikan beberapa rekomendasi-

rekomendasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam Penertiban Kawasan 

Tanpa Rokok Selama penulis melakukan penelitian ada beberapa hal yang harus 

diperhatikan oleh seluruh pihak yang terkait agar tercipta sebuah keteraturan dan 

ketertiban serta suasana yang kondusif : Pembentukan tim khusus untuk 

melindungi masyarakat dari paparan asap rokok Sanksi yang di berikan agar lebih 

di perberat dari pada aturan yang ada supaya memberikan efek jera terhadap 

pengunjung Rumah Sakt yang melanggar. Pembuatan Tempat merokok bagi 

pengunjung Rumah sakit (Smoking area) agar tidak ada lagi pengunjung yang 

merokok di sembarang tempat. 
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