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Abstrak 

 Merokok merupakan sebuah kebiasaan yang dapat merugikan kesehatan baik untuk 

para pelakunya sendiri maupun orang lain di sekelilingnya. Berbagai penelitian sudah 

dilakukan dan mendukung  pernyataan tersebut, namun tetap saja kebiasaan merokok sulit 

berkurang. Yang patut disayangkan adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat perokok 

akan bahaya asap rokok yang mereka hembuskan terhadap orang-orang sekelilingnya yang 

tidak merokok, atau yang lazim disebut perokok pasif. Untuk itu seharusnya perlu campur 

tangan pemerintah untuk membatasi tempat untuk merokok. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 

sebagai pemilik otoritas di Ibu Kota Negara sebenarnya telah mengatur tentang Kawasan 

Larangan Merokok melalui Peraturan Gubernur DKI Jakarta No.75 Tahun 2005. Namun 

dalam pelaksanaannya sejauh ini peraturan tersebut kurang berjalan dengan efektif, dilihat 

dari ketidakkonsistenan dan ketidaktegasan aparat Pemda DKI dalam menegakannya. Karena 

itu timbul pertanyaan di sebagian besar masyarakat mengenai keseriusan Pemda DKI untuk 

benar-benar memberlakukan kawasan larangan merokok ini. Apakah benar-benar dengan 

maksud yang sesungguhnya, yaitu mengurangi resiko penyakit yang dapat ditimbulkan oleh 

asap rokok bagi masyarakat yang tidak merokok? Atau peraturan ini hanyalah kebijakan 

politik dari pejabat tertentu? 

 

Latar Belakang 

 Rokok tidak pernah bisa tuntas dibahas penanganannya. Ia dibutuhkan bagi oleh 

sebagian orang tetapi juga menyimpan bahaya penderitaan dan kematian jika 

mengkonsumsinya. Rokok telah menjadi bagian dari budaya masyarakat. Rokok juga 

dianggap sebagai simbol dari keakraban diantara warga. 

 Tingginya konsumsi rokok di masyarakat Indonesia dipercaya menimbulkan implikasi 

negatif yang sangat luas, tidak saja terhadap kualitas kesehatan tetapi juga menyangkut 

kehidupan sosial dan ekonomi di indonesia. Kenyataan tersebut menunjukkan masalah rokok 

di Indonesia tampaknya tidak bisa diselesaikan lagi dengan hanya mengingatkan bahaya rokok 

bagi kesehatan. Seminar, penyuluhan, kampanye cara-cara seperti itu sudah tidak ampuh 

sehingga sudah waktunya diperlukan alat lain yang lebih ampuh, yakni alat legalitas hukum 

atau perundang-undangan. Untuk itu, diperlukan komitmen yang kuat dari para pemimpin 
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baik itu dari pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), tokoh masyarakat, artis, LSM dan 

sebagainya, yang diharapkan bisa menghasilkan Undang-undang mengenai rokok. 

 Oleh sebab itu, Gubernur DKI Jakarta membuat kebijakan tentang larangan merokok 

di kawasan umum. Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok yang digagas oleh Pemda DKI Jakarta, 

sebenarnya, bukan yang pertama kali. Peraturan Pemerintah No. 81/1999 tentang Pengamanan 

Rokok bagi Kesehatan, yang kemudian diubah menjadi PP No. 19/2003; sudah lebih dahulu 

mengatur tentang larangan merokok di tempat-tempat umum tetapi Peraturan Pemerintah 

tersebut tidak bisa memberikan sanksi. 

 

Rumusan Masalah 

 Apa kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah terkait dengan Merokok di DKI Jakarta? 

 Apa penghambat penerapan kebijakan kawasan larangan merokok? 

 

Tujuan dan Harapan 

 Jurnal kebijakan kawasan larangan merokok ini bertujuan untuk melihat proses 

legislasi Perda No.75 tahun 2005 tentang Kawasan Larangan Merokok untuk menggali dan 

mengkaji lebih jauh keseriusan pemerintah provinsi DKI dalam menegakan peraturan 

larangan merokok di tempat umum. 

 

Pembahasan 

 Kebijakan publik adalah kebijakan yang dikembangkan oleh pejabat dan badan bidang 

pemerintah, dan memusatkan pada tindakan oleh/untuk pemerintah. Kebijakan tidak hanya 

melibatkan keputusan untuk memenuhi beberapa masalah tertentu, tetapi juga 

meliputi keputusan yang berkenaan dengan penyelenggaraan dan impelmentasinya. Kebijakan 

perlu tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan yang bersifat populis. 

 Kebijakan kesehatan mencakup tindakan mencakup tindakan yang berefek pada 

kedudukan institusi, organisasi, jasa/pelayanan, dan pengaturan keuangan dari suatu 

sistempelayanan kesehatan. Namun kebijakan tidak pernah terlepas dari kepentingan pihak-

pihak tertentu. Baik dari kalangan pemerintah sendiri, industri, dunia usaha, akademisi, 

maupunelemen-elemen masyarakat lainnya. 
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 Ditinjau dari tipe kebijakan, Perda No.75 Tahun 2005 ini merupakan kebijakan dari 

pemerintah lokal, yang dalam hal ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang menyangkut 

padabidang kesehatan masyarakat. Seperti yang telah dipaparkan di bagian sebelumnya, 

penyakit yang mungkin ditimbulkan sebagai perokok pasif cukup banyak dan kronis. 

 Merokok atau tidak merokok di tempat umum adalah sepenuhnya keputusan individu 

yang dapat kemudian dipengaruhi oleh berbagai faktor. Meski semua orang tahu akan bahaya 

yang ditimbulkan akibat merokok, perilaku merokok tidak pernah surut dan tampaknya 

merupakan perilaku yang masih dapat ditolerir oleh masyarakat. Hal ini dapat dirasakan dalam 

kehidupan sehari-haridi lingkungan rumah, kantor, angkutan umum maupun di jalan-jalan. 

Hampir setiap saat dapat disaksikan dan dijumpai orang yang sedang merokok. Hal yang 

memprihatinkan adalah usia mulai merokok yang setiap tahun semakin muda. Dua puluh 

tahun yang lalu orang mulai berani merokok ketika masih dibangku SMP tetapi sekarang 

dapat dijumpai anak-anak SD sudah mulai banyak yang merokok secara diam-diam. 

Kebijakan peraturan larangan merokok ditujukan untuk menekan jumlah perokok aktif dan 

pasif yang semakin meninggi. Peraturan larangan merokok ini menimbulkan reaksi dan 

persepsi yang berbeda antara perokok aktif di Jakarta. Pembentukan persepsi terhadap 

peraturan larangan merokok dapat dilihat kaitannya pada karakteristik perokok aktif dan 

pengetahuan terhadap dampak merokok. Karakteristik individu yang berbeda-beda dapat 

dinilai sebagai indikator terbentuknya persepsi, dimana karakteristik tersebut ditunjukkan 

dengan jenis kelamin, pendapatan, tingkat pendidikan, dan motif merokok. 

 Memang berhenti merokok sedang belum tren di negara yang tidak kurang dari 10 

persen hasil pajaknya berasal dari rokok. Tetapi yang penting diketahui bahwa biaya 

kesehatan akibat rokok jauh melebihi keuntungannya. “Cigarettes can kill you” adalah pesan 

dramatis yang sering terdengar oleh kelompok masyarakat anti rokok. Kebenarannya pun 

semakin sulit dibantah. Tetapi kenapa banyak orang tetap merokok? Mungkin juga mereka 

tidak sepenuhnya tahu bahaya besar yang mengancam di balik asap harum kretek mereka. 

Sekilas, tembakau dan rokok dituduh bertanggung jawab terhadap 25 jenis penyakit seperti 

gangguan jantung, emfisema, bronkitis, kemandulan dan impotensi. Beberapa kanker juga 

dikaitkan dengan dosa sang rokok, seperti kanker paru, kanker mulut, kanker tenggorokan, 

kanker pankreas, kanker kandung kemih, leukimia, dan kanker leher rahim. Biang segala 

penyakit dan ketagihan dari rokok ialah nikotin yang formula kimianya adalah C10H14N2. 
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Nikotin menyebabkan ketagihan karena kemampuannya memicu dopamine. Menurut 

International Agency for Research on Cancer lebih dari 80 persen kematian akibat kanker 

paru-paru disebabkan oleh rokok. Di negara maju seperti Inggris jumlah kematian akibat 

kanker paru-paru sudah semakin menurun akibat tingginya tingkat kesadaran masyarakat 

untuk berhenti merokok. Sebaliknya di negara-negara asia keadaan justru tampak sering 

memburuk. Di negara maju kampanye anti rokok sudah semakin tampak keberhasilannya. 

Sekalipun harus diakui kebiasaan ini masih terus meningkat khususnya di negara-negara 

berkembang. Tetapi di negara-negara ini pun aturan mulai keras. 

 Pajak terhadap rokok sangat tinggi dengan angka minimal 50 sampai 70 persen. Di 

banyak negara iklan rokok semakin diperketat bahkan di media elektronik sekalipun. Tuntutan 

hukum dari konsumen juga menjadi ancaman serius. Tidak aneh di negara-negara maju 

perusahaan rokok mulai menggunakan keuntungan besarya untuk memasuki bidang industri 

lain sekedar berjaga-jaga jika suatu saat rokok dilarang sama sekali. 

 Budaya juga merupakan salah satu faktor meluasnya perokok di Indonesia. 

Tumbuhnya industri rokok dimulai dari industri rumahan, sehingga ia memang dekat dengan 

masyarakat di akar rumput. Golongan masyarakat inilah yang justru agak sulit untuk didekati 

untuk ditumbuhkan kesadarannya akan bahayanya perokok pasif. Kebijakan yang dikeluarkan 

pemerintah DKI mengenai kawasan merokok harus dapat melibatkan multi stakeholders untuk 

menjamin kebijakan tersebut dapat terimplementasi sesuai tujuan yang diharapkan. 

Pemerintah, swasta, LSM, kelompok masyarakat, partai politik, institusi pendidikan harus 

secara bersama-sama ikut mendukung serta dilibatkan pada kebijakan yang dikeluarkan oleh 

pemerintah DKI jika PERDA tersebut ingin dijadikan pilot project untuk membuatnya 

menjadi undang-undang mengenai larangan rokok dan merokok.  

1. Tahapan Pembuatan Kebijakan 

 Dalam membuat suatu kebijakan, perlu melalui tahap-tahap berikut ini: Identifikasi 

Masalah dan Isu Pada Perda No.75 tahun 2005, Masalah dan Isu yang diangkat adalah 

membatasi kawasan untuk merokok guna melindungi masyarakat yang tidak merokok agar 

tidak menjadi perokok pasif. Karena itu dapat dikatakan bahwa kebijakan ini 

menggunakan model synopsis atau rasional.Namun isu tersebut kurang mengemuka pada 

saat sosialisasi. Isu yang berkembang adalah keterkaitan kebijakan ini dengan isu konsep 

Megapoliltan yang sedang di-lobby oleh Bapak Sutiyoso sebagai Gubernur DKI Jakarta 
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untuk mengubah status provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota negara dengan dijadikan 

megapolitan yang memperluas wilayahnya sampai Depok – Bogor – Puncak – Tangerang 

- Bekasi. Sehingga masyarakat berkesan kurang peduli dengan kebijakan ini karena dinilai 

hanya merupakan kebijakan populis yang sarat muatan politis. 

Perumusan Kebijakan  

 Siapa yang merumuskan kebijakan kawasan larangan merokok sehingga terbit Perda 

No.75 tahun 2005? Dari pengamatan berita di media massa, dapat disimpulkan bahwa 

pencetusnya adalah Gubernur DKI Jakarta sendiri, dalam hal ini Bapak Sutiyoso. Dalam 

beberapa reportase media yang bersangkutan menyebutkan bahwa idenya adalah dari 

permintaan ulang tahun salah satu anaknya agar ayahnya berhenti merokok. Dari 

permintaan tersebut berkembang menjadi ide untuk membatasi kawasan larangan 

merokok. Ide tersebut dilontarkan kepada stafnya, lalu dirumuskan menjadi sebuah draf 

yang kemudian ditetapkan untuk menjadi sebuah Perda. Jadi perumusan Perda No.75 

tahun 2005 tidak melibatkan stakeholder lain, seperti LSM maupun organisasi 

professional yang peduli akan bahaya merokok, baik merokok langsung maupun pasif. 

 Implikasinya adalah terjadi ketidaktelitian dalam pemilihan kata-kata dalam menyusun 

kalimat hukum pada Perda tersebut yang dapat mengakibatkan salah penafsiran yang 

berakibat kontra-produktif terhadap niat baik yang mendasarinya. Ketidaktelitian tersebut 

adalah dipilihnya kalimat “… wajib melarang … untuk tidak merokok …” pada Bab IV 

yang mengatur Kawasan Dilarang Merokok yang meliputi Pasal 6 sampai 13, yaitu 

kawasan bebas rokok adalah tempat umum, tempat kerja, tempat proses belajar mengajar, 

tempat pelayanan kesehatan, arena kegiatan anak-anak, tempat ibadah, dan angkutan 

umum. Sebagai contoh di Pasal 13 ayat (1): Pengemudi dan/atau kondektur wajib 

melarang kepada penumpang untuk tidak merokok di dalam kendaraannya. Kalimat 

tersebut dapat ditafsirkan bahwa penanggung jawab kawasan dilarang merokok 

mewajibkan masyarakat yang berada di dalam ruang lingkup kerjanya untuk merokok. 

 Kerancuan dalam penafsiran ini dapat menjadi kendala dalam pelaksanaannya nanti 

karena seharusnya dapat dijadikan bahan pembelaan bagi perokok yang mengerti 

kelemahan peraturan tersebut bila mereka menjalani persidangan karena tertangkap tangan 

merokok di kawasan larangan merokok. 



JURNAL KEBIJAKAN PUBLIK LARANGAN MEROKOK DI TEMPAT UMUM Oleh Erwin Wendra W. 

 

 
6 

Implementasi Kebijakan 

 Perda No.75 tahun 2005 ditetapkan oleh Gubernur DKI Jakarta pada 20 Juni 2005, 

namun baru berlaku pada 4 Februari 2006 dan diimplementasi penuh pada 6 April 2006. 

Pada saat pemberlakuan efektif implementasinya baru bersifat uji coba sambil terus 

dilakukan sosialisasi. Sosialisasi dilaksanakan oleh BPLHD (Badan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup Daerah) dengan mengirim formulir kesediaan para pengelola gedung 

menjalankan peraturan pembatasan merokok tersebut. Sementara sosialisasi yang 

ditujukan kepada masyarakat perokok sendiri relatif minim, hanya melalui iklan layanan 

masyarakat yang terbatas penyiarannya sehingga kurang mengena kepada target audiens 

yang dituju sehingga kurang dirasa kurang efektif. Akibatnya pada saat implementasi 

penuh pada 6 April 2006, banyak masyarakat perokok yang belum tahu dan masih 

seenaknya merokok di kawasan yang telah dilarang merokok. 

 Pada pekan pertama masih rajin diadakan razia oleh 27 satuan tugas (Satgas) dari 

Dinas Tramtib DKI, terutama ke beberapa pusat perbelanjaan dan perkantoran terkemuka 

di Ibu Kota.Hasilnya cukup banyak yang terjaring dan langsung disidang di tempat dan 

mereka mengaku belum mengetahui adanya pemberlakuan peraturan tersebut. Mereka 

kemudian langsung disidang di tempat secara massal dengan mendatangkan hakim dari 

pengadilan negeri setempat. Sebenarnya hal ini cukup baik, namun sayang tidak diikuti 

dengan pemberian sanksi yang berat sehingga tidak menimbulkan efek jera, baik bagi 

yang langsung terjaring maupun bagi masyarakat perokok lainnya. Kondisi di angkutan 

umum, yang merupakan salah satu kawasan yang dilarang merokok, bahkan lebih parah 

lagi: kebijakan ini belum dapat diterapkan sama sekali. Bukan hanya penumpangnya yang 

melanggar, malah justru para pengemudinya sendiri sebagian besar tidak peduli dengan 

peraturan ini dan tetap dengan sadar merokok selama mengemudi kendaraan umumnnya. 

 Jumlah penegak peraturan (satgas) yang terbatas menjadi salah satu kendala 

terhambatnya implementasi secara menyeluruh. Elemen masyarakat yang peduli 

bahayanya perokok pasif seperti akademisi, LSM dan professional bidang kesehatan juga 

tidak dilibatkan dalam implementasinya. Padahal dengan melibatkan elemen masyarakat 

ini, pengimplementasian kebijakan dapat berlangsung lebih luas, konsisten, dan juga 

menghemat biaya yang harus dikeluarkan pemerintah daerah. 
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Evaluasi Kebijakan 

 Dengan diimplementasikannya kebijakan kawasan larangan merokok, seharusnya 

dapat diharapkan meningkatnya kesadaran masyarakat perokok untuk tidak merokok di 

sembarang tempat, terutama di tempat-tempat umum dan tempat yang banyak terdapat 

anakanak dan/atau ibu hamil. Namun pada kenyataannya tidak demikian. Tidak tampak 

peningkatan kesadaran masyarakat perokok. Yang paling parah dari isu yang dipaparkan 

di atas adalah ketidakkonsistenan dan ketidaktegasan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 

dalam pengimplementasian peraturan yang dibuatnya sendiri. Setelah hampir 3 bulan 

pengimplementasian kawasan larangan merokok, gaungnya semakin tidak terdengar. 

Razia pengawasan semakin jarang dilakukan. 

 Masyarakat perokok kembali tidak menghiraukan kawasan larangan merokok. Bahkan 

anggota legislatif di tingkat pusat dan daerah, yang seharusnya menjadi panutan bagi 

masyarakat, dengan bebas merokok di ruang sidang yang berpendingin udara. Beberapa 

kantor pemerintahan ada yang belum menyediakan ruang khusus merokok yang 

disyaratkan dalam Perda ini sehingga pegawai perokok dengan tenang merokok di tempat 

kerjanya masing-masing. Di lingkungan kampus Fakultas Kedokteran UI di Salemba dan 

Fakultas Kesehatan Masyarakat UI di Depok juga tidak menyediakan tempat khusus 

merokok sehingga para mahasiswa dan pegawainya merokok di sembarang tempat. Slogan 

yang digemakan tak lebih sekadar pajangan. Walaupun kampus UI Depok berada di luar 

wilayah DKI, seharusnya sebagai lembaga pendidikan terkemuka di Indonesia, UI dapat 

memberikan contoh sebagai pelopor kampus yang mengatur tempat untuk merokok. Hal 

yang sama tentunya juga terjadi di tempat umum lainnya. Pemerintah Pusat dan badan 

legislatif juga terlihat tidak terlalu memperdulikan pemberlakuan peraturan ini. 

 Di kantor-kantor pmerintahan tampak masih banyak pegawainya yang bebas merokok 

di sembarang tempat dan belum semua sarana menyediakan tempat khusus merokok. 

Bahkan anggota DPR yang terhormat dapat dengan seenaknya merokok di ruang-ruang 

sidang Gedung DPR, padahal ruangan-ruangan tersebut berpendingin udara. Sebaiknya 

disusun suatu mekanisme yang menjadikan penegakan Perda ini salah satu syarat 

perizinan, seperti penerapan Perda No.2 tahun 2005 yang mensyaratkan uji emisi 

kendaraan bermotor sebagai salah satu syarat perpanjangan surat tanda nomor kendaraan 

(STNK). 
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2. Hambatan-hambatan 

 Apa saja faktor-faktor penghambat pengimplementasian kebijakan ini sehingga 

terkesan tidak digarap dengan serius? Dari analisis sederhana, terdapat beberapa faktor, 

diantaranya stakeholder yang memiliki vested interest dalam industri rokok, yang 

mungkin „menghambat‟ pengimplementasian kebijakan kawasan larangan merokok secara 

lebih luas: 

 Budaya merokok di masyarakat yang sudah terlalu meluas karena tidak adanya 

pembatasan-pembatasan; 

 Pemerintah Pusat: karena ketergantungannya pada pajak dan cukai rokok yang 

merupakan kontributor terbesar pendapatan non-migas, serta daya serap tenaga 

kerja di industri rokok; 

 Pemerintah daerah lain: karena juga ketergantungan daerahnya terhadap 

industri 

rokok dalam hal perekonomian dan pendapatan asli daerah; 

 Industri Rokok: karena khawatir menurunnya penjualan dengan dibatasi tempat 

untuk merokok; 

 Industri Periklanan: Karena industri rokok merupakan pembelanja iklan 

terbesar; 

 Industri Hiburan dan Olah Raga: Karena industri rokok kerap mensponsori 

acara-acara 

hiburan dan olah raga; 

 Pemerintah Provinsi DKI sendiri, yang kurang siap dengan kampanye 

kebijakan 

ini. 

Untuk itu perlu diadakan pendekatan-pendekatan serta lobby kepada pihak-pihak tersebut 

guna meluruskan dan menyamakan persepsi atas kebijakan kawasan laranganmerokok ini 

agar dapat diterima dan diberlakukan secara lebih luas lagi. 
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Kesimpulan 

 PERDA No.75 tahun 2005 tentang kawasan dilarangan merokok telah diterbitkan oleh 

Gubernur DKI untuk mempertahankan udara yang sehat dan bersih serta untuk 

mencegahdampak penggunaan rokok baik langsung maupun tidak langsung terhadap 

kesehatan, guna terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Kebijakan aturan 

larangan merokok yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebenarnya 

memiliki niat yang sangat mulia yaitu melindungi masyarakat yang tidak agar tidak menjadi 

perokok pasif sehingga terhindar dari resiko gangguan kesehatan yang mungkin timbul. 

 Namun dalam perumusan Peraturan Daerah No.75 Tahun 2005 dan 

petunjukpelaksanaannya tidak didasari dasar ilmiah yang kuat serta tidak terlihat keseriusan 

oleh Pemerintah Provinsi beserta aparatnya untuk benar-benar menegakan peraturan tersebut. 

Pimpinan Pemerintah Provinsi DKI juga tengah mengkampanyekan konsep 

Megapolitan untuk memperluas wilayah Provinsi DKI Jakarta, sehingga timbul kesan bahwa 

kebijakan aturan larangan merokok lebih sekedar jargon yang bernuansa politis untuk 

menaikan popularitas pejabat tertentu. Saran saya adalah mencanangkan sasaran yang lebih, 

yaitu menumbuhkan kesadaran agar masyarakat perokok untuk tidak merokok di sembarang 

tempat, bukan hanya di tempat umum, tetapi terutama di tempat yang terdapat anak-anak dan 

ibu hamil. 
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