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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-

hak yang sama yang disebut dengan hak asasi manusia (HAM). Mereka 

dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam 

semangat persaudaraan. Hal ini berdasarkan Pernyataan Umum tentang Hak-

Hak Asasi Manusia yang didalam mukadimahnya disebutkan bahwa 

pengakuan atas martabat alamiah dan hak-hak yang sama dan mutlak dari 

semua anggota keluarga manusia adalah dasar kemerdekaan, keadilan dan 

perdamaian di dunia. 

Karena HAM merupakan hak yang diperoleh saat kelahirannya sebagai 

manusia, maka HAM meliputi hak-hak yang apabila dicabut atau dikurangai 

akan mengakibatkan berkurang derajat kemanusiaannya. Ukuran derajat 

kemanusiaan selalu berkembang sesuai dengan peradaban masyarakatnya. 

Jelas bahwa hak dasar pertama adalah hak hidup yang membawa konsekuensi 

adanya hak-hak lain seperi hak mendapatkan kehidupan dan pekerjaan yang 

layak, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mendapatkan 

kewarganegaraan dan hak mengeluarkan pendapat, berserikat dan berkumpul. 

Pada perkembangan selanjutnya, derajat kemanusiaan juga ditentukan oleh 

tingkat pendidikan dan kesehatannya, sehingga pendidikan dan kesehatan pun 
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kemudian menjadi hak asasi manusia dengan segala perangkat hak lain untuk 

mendapatkan pendidikan dan kesehatan. 

Berdasarkan Undang-undang Kesehatan Nomor 44 tahun 2009 pasal 1 

ayat (1) disebutkan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, 

mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup 

produktif secara sosial dan ekonomis. Oleh karena itu kesehatan merupakan 

dasar dari diakuinya derajat kemanusiaan. Tanpa kesehatan, seseorang 

menjadi tidak sederajat secara kondisional. Tanpa kesehatan, seseorang tidak 

akan mampu memperoleh hak-haknya yang lain. 

Salah satu bentuk dari hak atas kesehatan adalah terbebas dari asap 

rokok, namun jika berbicara soal hak asasi manusia dengan melarang manusia 

merokok merupakan bentuk pelanggararan hak asasi itu sendiri. Merokok 

adalah hak asasi manusia dan tidak ada seorang pun yang berhak 

melarangnya. Hak asasi untuk hidup sehat bebas dari asap rokok juga bukan 

berarti kemudian melanggar hak asasi perokok dengan "menyingkirkan" 

perokok seperti "virus dan pesakitan". Hal ini jelas menjadi bukti bentuk 

perilaku yang melanggar keadilan dan tidak berlakunya sistem demokrasi 

karena perokok sudah dijadikan objek oleh yang berpandangan subjektif. 

Keseimbangan pemikiran objektif dengan menyertakan semua sudut pandang 

dan kemungkinan yang ada tidak diindahkan. Begitu juga dengan kewajiban 
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asasi manusia yang membuat adil itu benar adil sehingga keadilan benar 

berlaku dam diterapkan
1
.  

Kebebasan untuk merokok ini tidak serta merta dapat membuat 

seorang perokok dapat merokok dimana saja yang pada akhirnya mengganggu 

kebebasan orang lain. Sehingga untuk menyeimbangkan hak masing-masing 

orang diperlukan peraturan yang mengatur tentang hak kesehatan seseorang 

tanpa harus melanggar hak orang lain untuk merokok. 

Keseimbangan hak kebebasan merokok dan hak atas kesehatan ini 

kemudian diatur dalam peraturan tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). 

Istilah (KTR) ini muncul berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Kesehatan 

Dan Menteri Dalam Negeri   Nomor 188/MENKES/PB/I/2011, Nomor 7 

Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok. 

Pemerintah mencanangkan program ini sejak tahun 2011 dan sangat 

diharapkan setiap tahun kesadaran akan bahaya merokok dapat semakin kuat 

melekat di masyarakat sehingga semakin lama perilaku merokok dapat 

semakin berkurang. Seperti yang tertuang dalam Peraturan tersebut bahwa 

Kawasan Tanpa Rokok, yang selanjutnya disingkat KTR, adalah ruangan atau 

area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan 

memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk 

tembakau
2
.  
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Larangan ini berlaku bagi fasilitas umum seperti; fasilitas kesehatan, 

fasilitas belajar mengajar, fasilitas ibadah, fasilitas anak bermain, maupun 

tempat - tempat lain yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Namun 

peraturan ini tidak serta merta melarang para perokok untuk merokok, hanya 

saja para perokok tersebut diberikan kesempatan untuk merokok di  tempat 

khusus untuk merokok. Tempat Khusus untuk merokok tersebut harus 

disediakan oleh pengelola, pimpinan, penanggungjawab tempat kerja, atau 

penyedia tempat umum masing-masing. Tempat khusus merokok ini 

diharapkan dapat memenuhi standar persyaratan antara lain; merupakan ruang 

terbuka yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat 

bersirkulasi dengan baik, sebisa mungkin letaknya terpisah dari gedung dan 

jauh dari pintu keluar atau tempat orang berlalu-lalang. Dalam peraturan 

tersebut tertuang pula jumlah denda yang harus dibayarkan oleh perorangan 

atau badan yang melanggar ketentuan ini dimana bagi pelanggar peraturan 

akan dipidana dengan pidana ringan atau denda. 

Dibentuknya peraturan kawasan bebas rokok ini tidak terlepas dari 

diketahuinya bahaya tentang rokok, bahwa asap rokok terbukti dapat 

membahayakan kesehatan individu, masyarakat, dan lingkungan, sehingga  

perlu dilakukan tindakan perlindungan terhadap paparan asap rokok.  

Berdasarkan data WHO wabah tembakau atau rokok telah meracuni 

dan membunuh 4 juta penduduk dunia setiap tahunnya, selain itu merokok 

juga bertanggung jawab terhadap kematian satu dari lima orang. Rokok masih 

menjadi polemik di masyarakat hingga saat ini. Berbeda dengan negara maju 
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dan negara tetangga lainnya, pengendalian tembakau di Indonesia terbilang 

kurang berhasil. Kenyataan ini diperjelas dengan temuan dari Global Adult 

Tobacco Survey 2011 yang menyatakan bahwa sebanyak 61,4 juta orang 

dewasa di Indonesia yang masih merokok
3
. 

Rokok merupakan masalah yang sangat dekat menjerat anak dan 

remaja di Indonesia. Gencarnya iklan, promosi dan sponsor rokok yang sangat 

mempengaruhi motivasi generasi muda untuk perokok pemula. Lebih dari 

sepertiga pelajar dilaporkan biasa merokok, dan ada 3 diantara 10 pelajar 

menyatakan pertama kali merokok pada umur dibawah 10 tahun
4
. 

Dampak negatif yang dirasakan oleh asap rokok tidak hanya terdapat 

pada perokok aktif saja namun juga berdampak besar terhadap orang-orang 

disekitar yang menjadi perokok pasif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan 

oleh Agonow (1978) dalam New England Journal of Medicine, tentang efek 

dari paparan terhadap asap rokok yang dihasilkan oleh 15 batang rokok selama 

2 jam dalam ruangan berukuran panjang 11 kaki lebar 10,5 kaki dan tinggi 9 

kaki menunjukkan kadar carboxyHb dalam ruangan meningkat 1,30%-2,28%, 

terjadi peningkatan tekanan sistolik dan denyut jantung sebesar 17% yang 

diduga akibat dari penyerapan nikotin
5
. 

Berlakunya peraturan bersama atara Menteri Kesehatan dan Menteri 

Dalam Negeri tentang Kawasan Tanpa Rokok tersebut mendapat apresiasi dari 

berbagai unsur dan kelompok masyarakat yang pada akhirnya diterbitkan 

                                                 
3
 American Lung Association. 2011. Trens in Tobacco Use. Research and 

Program Service. Epidemiologi and Statistic Unit Hal 34. 
4
 Ibid hal 35 

5
 Ronald Hutapea. 2013. Why Rokok. Tembakau dan peradapan manusia. Jakarta: Media 

Indonesia. Hal 49. 
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berbagai peraturan dari berbagai instansi yang menyatakan wilayahnya 

menjadi kawasan tanpa rokok.  

Berdasarkan hal tersebut, berbagai tempat harus berbenah diri untuk 

aktif menjalankan peraturan mengenai Kawasan Tanpa Rokok (KTR) ini 

diantaranya melalui penetapan Kawasan tanpa Rokok serta pemberian ruang 

terbuka bagi para perokok untuk merokok, dengan adanya peraturan ini, 

semoga semakin tercipta suasana sehat yang dapat memberikan efek positif 

bagi kehidupan masyarakat. 

Berdasarkan hal tersebut di atas maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Pelaksanaan 

Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (Ktr) Di Kota Semarang” 

 

B. Perumusan Masalah 

1. Bagaimana kebijakan tentang kawasan tanpa rokok (KTR) di Instansi 

Pemerintahan di Kota Semarang? 

2. Apakah penerapan kebijakan tentang KTR pada di instansi Kota Semarang 

dapat mempengaruhi kepatuhan pegawai dan masyarakat di lingkungan 

instansi Kota Semarang? 
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C. Tujuan Penelitian  

1. Mengetahui kebijakan tentang kawasan tanpa rokok (KTR) di Instansi 

Pemerintahan di Kota Semarang. 

2. Mengetahui penerapan kebijakan tentang KTR pada di instansi Kota 

Semarang dapat mempengaruhi kepatuhan pegawai dan masyarakat di 

lingkungan instansi Kota Semarang. 

 

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Praktis 

Pendalaman ilmu hukum khususnya hukum  kesehatan dalam   pelaksanaan 

kawasan tanpa rokok (KTR) dilingkungan instansi pemerintah dan ruang 

publik lainnya. 

2. Manfaat Akademis  

1. Memberikan masukan  bagi perguruan tinggi dalam ketentuan hukum 

yang terkait dengan pelaksanaan kawasan tanpa rokok (KTR). 

2. Memberikan   informasi     penting     bagi    ruang publik dalam 

kaitannya  dengan  masalah pelaksanaan kawasan tanpa rokok 

berdasarkan ketentuan Peraturan Bersama antara Menteri Kesehatan 

dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011, Nomor 7 

Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok 
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E. Sistematika Penelitian 

Bab I. Pendahuluan, meliputi; Latar Belakang masalah, Perumusan 

Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Kerangka Pemikiran. 

Bab II Tinjauan Pustaka meliputi Hak Asasi Manusia, Hak 

Kesehatan, Kawasan Tanpa Rokok (KTR), Rokok dan Perilaku Merokok.  

Bab III, Metode Penelitian, yang berisi tentang Metode Pendekatan, 

Spesifikasi Penelitian, Jenis data, Metode Pengumpulan data dan Metode 

Analisis Data 

Bab IV Hasil Pembahasan Penelitian meliputi penerapan kebijakan 

tentang KTR pada di instansi Kota Semarang dapat mempengaruhi kepatuhan 

pegawai dan masyarakat di lingkungan instansi Kota Semarang. 

Bab V,  Penutup meliputi ; Kesimpulan, Saran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


