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ABSTRAK 

 

Kawasan Tanpa Rokok adalah suatu ruangan atau area yang 

dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan 

memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan 

produk tembakau. Adapun solusi penerapan Kawasan Tanpa Rokok di 

rumah sakit yaitu meningkatkan infrastruktur terkait dengan dilarang 

merokok, meningkatkan penyuluhan, dan menambah anggota satgas 

anti rokok yang khusus menangani Kawasan Tanpa Rokok.  

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana 

Implementasi Peraturan Daerah Tulang Bawang Barat Nomor 01 

Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Rumah Sakit Umum 

Daerah Tulang Bawang Barat dan Bagaimana pandangan hukum 

Islam terhadap Implementasi Peraturan Daerah Tulang Bawang Barat 

Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Rumah 

Sakit Umum Daerah Tulang Bawang Barat. Tujuan penelitian Untuk 

mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Tulang Bawang Barat 

Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Rumah 

Sakit Umum Daerah Tulang Bawang Barat dan Untuk mengetahui 

pandangan hukum Islam terhadap Implementasi Peraturan Daerah 

Tulang Bawang Barat Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Kawasan 

Tanpa Rokok di Rumah Sakit Umum Daerah Tulang Bawang Barat. 

Jenis penelitian yng digunakan adalah penelitian kualitatif. Oleh 

karena itu penelitian ini bersifat penelitian lapangan (field research). 

Penelitian ini bersifat Deskiptif-Analisis. Pengumpulan data diperoleh 

melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.  

Berdasarkan hasil penelitian dalam skripsi ini dapat ditarik 

kesimpulan bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Tulang Bawang Barat 

telah mendapatkan sosialisasi KTR dari Dinas Kesehatan Kabupaten 

Tulang Bawang Barat, namun pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa 

Rokok di Rumah Sakit Umum Daerah Tulang Bawang Barat belum 

terlaksana secara maksimal. Hal ini dapat disebabkan oleh: (a) 

Sosialisasi yang dilakukan belum maksimal. Belum dilakukan secara 

meluas ke masyarakat. Sosialisasi masih sebatas penempelan stiker di 

ruang tunggu pengunjung, sehingga pengunjung belum mengetahui 

batasan-batasan wilayah Kawasan Tanpa Rokok. (b) Kurangnya 

sumber daya manusia dan sanksi yang tegas, sehingga menyebabkan 

masih bebasnya orang-orang merokok sembarangan tempat di 

lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Tulang Bawang Barat. Tidak 

ada aturan tertentu mengenai jumlah anggaran yang digunakan 

tergantung dari kebijakan Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Tulang 

Bawang Barat selaku penanggung jawab pelaksanaan kebijakan KTR. 
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(c) Dikarenakan kekurangan sumber daya, banyak pegawai Rumah 

Sakit yang melakukan pekerjaan secara ganda untuk menutupi 

kekosongan yang ada. (d) Tidak adanya komite atau tim khusus 

penjaga atau pengawas terhadap pelanggaran larangan merokok di 

sembarangan tempat, dikarenakan Rumah Sakit Umum Daerah Tulang 

Bawang Barat kekurangan sumber daya manusia. Dan Pelaksanaan 

Peraturan Daerah Nomor 01 tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa 

Rokok dalam hukum Islam belum diterapkan atau dilaksanakan 

dengan baik sesuai dengan ajaran Islam karena masih banyak 

masyarakat yang melanggar aturan yang sudah ditentukan tersebut. 
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MOTTO 

 

 

َ َكاَن بُِكۡم َرِحيٗما   ٩٢َوََل تَۡقتُلُٓوْا أَنفَُسُكۡمۚۡ إِنَّ ٱَّللَّ
 

“Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah 

Maha Penyayang kepadamu” 

(QS. An Nisaa (4) ayat 29) 

  



viii 

 

PERSEMBAHAN 

Bismillahirrahmanirrahim. 

       Puji syukur kehadirat Allah Swt yang telah memberikan rahmat 

dan hidayah-Nya. Sebuah karya sederhana namun membutuhkan 

perjuangan dengan bangga skripsi ini penulis persembahkan dan 

dedikasikan sebagai bentuk rasa syukur, tanda cinta dan kasih sayang 

serta hormat yang tak terhingga kepada: 

1. Ayahku tercinta Dulhalim dan Ibuku tercinta Rohmah, terimakasih 

atas setiap do’a di dalam sujud kalian serta tetesan air mata lelah 

dan keringat yang selalu mengalir demi keberhasilan putramu, 

semoga segala pengorbanan, do’a dan tetesan air mata mereka 

terbalaskan dengan surga Allah Swt, lantunan do’a dan restu selalu 

ananda harapkan, semoga ananda menjadi anak yang solehah, 

menjadi kebanggaan keluarga, agama, bangsa dan negara.  

2. Kakak ku tersayang Sinta Alida  terimakasih atas motivasi yang 

selalu menjadi semangat bagi penulis. 

3. Adik-adikku yang aku sayangi Ican Armanda dan Selgia Almida 

terimakasih atas motivasi dan canda tawa yang selalu menjadi 

semangat bagi penulis. 

4. Paman dan Bibi juga sepupu yang selalu memberi semangat 

kepada penulis. 

5. Almamaterku tercinta, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri 

Raden Intan Lampung.  

  



ix 

 

RIWAYAT HIDUP 

 Handika  Ardian dilahirkan di Gunung Katun Tanjungan 

Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat, 

pada tanggal 23 Mei 1999, anak kedua dari empat bersaudara, dari 

pasangan Ayah Dulhalim dan Ibu Rohmah. Pendidikan penulis 

dimulai dari TK Melati Panaragan Jaya lulus pada tahun 2005, SD 

Negeri 1 Panaragan Jaya lulus tahun 2011, kemudian melanjutkan 

pendidikan di SMP Negeri 2 Tulang Bawang Tengah lulus tahun 

2014. Pendidikan selanjutnya dijalankan di sekolah  SMA Negeri 1 

Tulang Bawang Tengah, lulus tahun 2017, dan ditahun yang sama 

peneliti melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden 

Intan Lampung Program Strata Satu (SI) Fakultas Syariah Jurusan 

Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah). 

 

 

Bandar Lampung,13 November 2021 

Yang Menyatakan. 

 

 

 

Handika Ardian 

NPM: 1721020192 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



x 

 

KATA PENGANTAR 

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT. Tuhan 

pencipta semesta alam dan segala isinya yang telah memberikan 

kenikmatan iman, Islam, dan kesehatan jasmani maupun rohani. 

Shalawat beriring salam disampaikan kepada Nabi besar Muhammad 

SAW, semoga kita mendapatkan syafa’at-nya pada hari kiamat nanti. 

Skripsi ini berjudul: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH 

TULANG BAWANG BARAT NOMOR 01 TAHUN 2017 

TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK MENURUT 

PANDANGAN HUKUM ISLAM (Studi pada Rumah Sakit Umum 

Daerah Tulang Bawang Barat). Skripsi ini disusun sebagai salah satu 

syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah UIN 

Raden Intan Lampung. Jika didalamnya dapat dijumpai kebenaran 

maka itulah yang dituju dan dikehendaki. Tetapi  jika terdapat 

kekeliruan dan kesalahan berfikir, sesungguhnya itu terjadi karena 

ketidaksengajaan dan karena keterbatasan ilmu pengetahuan penulis. 

Karenanya saran, koreksi dan kritik yang proporsional dan konstruktif 

sangatlah diharapkan. 

Dalam penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari 

bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu melalui skripsi 

ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat: 

1. Bapak Prof. Prof. Wan Jamaluddin, Z. M.Ag., Ph.D, selaku 

Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 

2. Bapak Dr. H. A. Kumedi Ja’far, S.Ag., M.H., selaku Dekan 

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 

3. Bapak Frengki, M.Si. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata 

Negara Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 

4. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H., selaku pembimbing I, dan Ibu 

Dharmayani selaku Pembimbing II, yang telah menyediakan 

waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan 

bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. 

5. Seluruh dosen , asisten dosen dan pegawai Fakultas Syariah UIN 

Raden Intan Lampung yang telah membimbing, membantu 

penulis selama mengikuti perkuliahan. 

6. Kedua orang tuaku, kakaku, adik-adikku, Saudara-saudaraku 

serta Sahabat-sahabat terima kasih atas do’a, dukungan, dan 

semangatnya. Semoga Allah senantiasa membalasnya dan 

memberikan keberkahan kepada kita semua. 



xi 

 

7. Sahabat-sahabat seperjuangan Jurusan HTN kelas H angkatan 

2017 yang telah bersama-sama berjuang untuk mewujudkan cita-

cita. 

8. Kader-kader Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Syariah 

yang telah memberi semangat kepada penulis.  

9. Untuk semua pihak yang telah banyak membantu dalam 

penyelesaian skripsi ini dan teman-teman yang kukenal semasa 

hidupku. Jazakamullah  

 

Bandar Lampung,   November  2021 

 

 

 

 

Handika Ardian 

NPM: 1721020192 

  



xii 

 

DAFTAR ISI 

HALAMAN JUDUL...................................................................  i 

ABSTRAK ...................................................................................  ii 

SURAT PERNYATAAN ...........................................................  iv 

PERSETUJUAN PEMBIMBING .............................................  v 

PENGESAHAN ..........................................................................  vi 

MOTTO .......................................................................................  vii 

PERSEMBAHAN .......................................................................  viii 

RIWAYAT HIDUP ....................................................................  ix 

KATA PENGANTAR ................................................................  x 

DAFTAR ISI ...............................................................................  xii 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul ........................................................  1 

B. Latar belakang Masalah ............................................  2 

C. Identifikasi dan Batasan Masalah .............................  5 

D. Rumusan Masalah .....................................................  6 

E. Tujuan Penelitian ......................................................  6 

F. Manfaat Penelitian ....................................................  6 

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan ..............  7 

H. Metode Penelitian .....................................................  8 

I. Sistematika  Pembahasan ..........................................  13 

BAB II KAJIAN TEORI 

A. Pengertian Implementasi ...........................................  15 

B. Pengertian Hukum Islam dalam Fiqh Siyasah 

Tanfidziyah ................................................................  15 

C. Rokok dan Bahaya ....................................................  17 

1. Pengertian Rokok ...............................................  17 

2. Sejarah Rokok ....................................................  19 

3. Maslahah dan Mursalah Rokok ..........................  22 

D. Kawasan Tanpa Rokok .............................................  24 

1. Pengertian Kawasan Tanpa Rokok.....................  24 

2. Dasar Hukum Larangan Merokok di Kawasan 

Tanpa Rokok ......................................................  25 

3. Tujuan Penetapan Kawasan Tanpa Rokok .........  28 

4. Tempat Kawasan Tanpa Rokok .........................  28 

5. Prinsip Dasar Kawasan Tanpa Rokok ................  30 

6. Langkah-Langkah Pengembangan Kawasan 

Tanpa Rokok ......................................................  31 

 



xiii 

 

E. Rokok Dalam Timbangan Hukum Islam ..................  36 

F. Pandangan Ulama Tentang Kawasan Tanpa Rokok .  40 

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Rumah Sakit Umum Daerah 

Tulang Bawang Barat ...............................................  47 

1. Sejarah Rumah Sakit ..........................................  47 

2. Visi dan Misi ......................................................  47 

3. Struktur organisasi..............................................  48 

4. Sarana dan Prasarana ..........................................  48 

5. Sumber Daya ......................................................  51 

B. Hasil Penelitian .........................................................  51 

BAB IV ANALISIS PENELITIAN 

A. Implementasi    Peraturan   Daerah   Tulang   

Bawang  Barat   Nomor 01  Tahun  2017 Tentang  

Kawasan  Tanpa  Rokok  di  Rumah  Sakit Umum 

Daerah Tulang Bawang Barat ...................................  55 

B. Pandangan Hukum Islam terhadap Implementasi   

Peraturan Daerah Tulang Bawang Barat  Nomor   

01 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di  

Rumah Sakit Umum Daerah Tulang Bawang Barat .  67 

BAB V PENUTUP 
A. Simpulan..........................................................................  69 

B. Rekomendasi ...................................................................  69 

DAFTAR RUJUKAN 

LAMPIRAN 

 

 



1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

 Sebelum memasuki pokok pembahasan, penulis 

menganggap perlu menegaskan beberapa pengertian yang 

terdapat dalam judul “Implementasi Peraturan Daerah Tulang 

Bawang Barat Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa 

Rokok Menurut Pandangan Hukum Islam (Studi pada Rumah 

Sakit Umum Daerah Tulang Bawang Barat)”. Untuk 

menghindari kekeliruan dan kesalah pahaman dalam memahami 

judul yang dimaksud maka perlu dijelaskan pengertian judul 

sebagai berikut: 

 Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan 

dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan 

terperinci.
1
 

 Peraturan Daerah Tulang Bawang Barat Nomor 01 Tahun 

2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok adalah Peraturan Daerah 

Kabupaten yang mengatur ruangan atau area yang dinyatakan di 

larang untuk kegiatan merokok atau kegiatan untuk 

memproduksi, menjual, mengiklankan, dan atau mempromosikan 

produk tembakau.
2
 Dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah yang disetujui oleh Bupati Tulang Bawang Barat. 

 Hukum Islam adalah sekumpulan ketetapan hukum 

kemaslahatan mengenai perbuatan hamba yang terkandung 

dalam sumber Al-Qur‟an dan Sunnah baik ketetapan yang secara 

langsung ataupun tidak langsung.
3
 

 Rumah Sakit Umum Daerah Tulang Bawang Barat 

adalah institusi pelayanan kesehatan yang dimiliki oleh 

pemerintah daerah yang terletak di Kabupaten Tulang Bawang 

Barat, Provinsi Lampung, Indonesia. Rumah sakit ini berada di Jl. 

                                                 
 1 Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, (Jakarta: 

Grasindo, 2002), h. 70. 

 2 Peraturan Daerah Tulang Bawang Barat Nomor 01 Tahun 2017 tentang 

Kawasan Terbatas Merokok, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Nomor 13. 

 3 Bunyana Solihin, Kaidah Hukum Islam dalam Tertib dan Fungsi Legislasi 

Hukum dan Perundang-Undangan, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2016), h. 11. 
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Panaragan Jaya, Panaragan Jaya, Tulang Bawang Tengah, Tulang 

Bawang Barat. 

 Berdasarkan beberapa istilah di atas, dapat disimpulkan 

maksud dari skripsi judul ini adalah sebagai upaya untuk 

mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Tulang Bawang 

Barat Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok 

Menurut Pandangan Hukum Islam, kemudian dilihat dari sudut 

pandang hukum Islam. 

 

B. Latar Belakang 

 Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya ditulis UUD 1945) yang 

menyatakan bahwa “Indonesia adalah Negara hukum.”
4
 

Konstitusi ini menjelaskan bahwa aspek kehidupan dalam 

kemasyarakatan, kenegaraan, dan kepemerintahan harus 

senantiasa berdasarkan atas hukum. Karena hal ini mengatur 

keseimbangan dan keadilan di segala bidang kehidupan. Salah 

satu di antaranya ialah di bidang kesehatan. Sebab, kesehatan itu 

adalah salah satu hak asasi manusia yang harus didapatkan oleh 

semua masyarakat tanpa adanya kesenjangan antara yang satu 

dengan yang lainnya. Hak kesehatan bagi masyarakat merupakan 

bagian dari perwujudan cita-cita bangsa Indonesia yang 

tercantum dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 yang 

menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir 

dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup 

baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.
5
 

Hal ini juga diatur dalam UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak 

Asasi Manusia yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak 

atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”.
6
  

 Sebagai wujud kepedulian Pemerintah Provinsi Lampung 

terhadap kesehatan masyarakatnya, pemerintah mengeluarkan 

kebijakan terkait di bidang kesehatan yaitu Peraturan Daerah 

                                                 
4 Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 

1945 
5Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 
6 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia 
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Tulang Bawang Barat Nomor 01 tahun 2017 Tentang Kawasan 

Tanpa Rokok. Peraturan ini dibuat, yaitu : pertama, untuk 

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Tulang 

Bawang Barat diperlukan pengetahuan, kesadaran, kemauan, dan 

kemampuan masyarakat untuk senantiasa membiasakan hidup 

sehat. Kedua, merokok adalah kebiasaan yang dapat 

mengakibatkan bahaya bagi kesehatan individu, masyarakat dan 

lingkungan baik secara langsung maupun tidak langsung. Ketiga, 

untuk mengendalikan dampak Rokok terhadap kesehatan sebagai 

pelaksana ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka dalam hal ini 

pemerintah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok. 

 Kawasan Tanpa Rokok itu sendiri adalah suatu ruangan 

atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau 

kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau 

mempromosikan produk tembakau. Karena hal ini bertujuan 

untuk melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya akibat 

merokok, membudayakan hidup sehat, dan menekan angka 

pertumbuhan perokok pemula. Oleh sebab itu peraturan daerah 

Tulang Bawang Barat telah menetapkan tempat atau area tertentu 

yang dinyatakan sebagai kawasan tanpa rokok, yang tercantum 

dalam Pasal 7 meliputi : 

a. Tempat Sarana Kesehatan; 

b. Tempat Proses Belajar Mengajar; 

c. Tempat Kegiatan Anak-Anak; 

d. Tempat Ibadah; 

e. Angkutan Umum; 

f. Tempat Kerja; 

g. Tempat Umum; dan 

h. Tempat Sarana Olahraga dan Tempat Lain yang Ditetapkan. 

 Secara tegas pemerintah daerah Tulang Bawang Barat 

bertindak tegas bagi siapa saja yang melanggar peraturan daerah 

tersebut dan akan dikenakan sanksi administratif, yang diatur 

dalam Pasal 25, bunyi Pasalnya dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Setiap Pemimpin badan yang tidak memenuhi kewajiban 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,Pasal 8 ayat (2), Pasal 

9 ayat (2), Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat 
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(2),Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (2) dikenakan sanksi 

administrasi dengan tata cara sebagai berikut: 

a. Teguran tertulis pertama; 

b. Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diterimanya 

teguran tertulis pertama tidak ditanggapi, diberikan 

teguran tertulis kedua; 

c. Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diterimanya 

teguran tertulis kedua tidak ditanggapi, diberikan 

teguran tertulis ketiga; 

d. Dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diterimanya teguran 

tertulis ketiga tidak juga ditanggapi,pemimpin badan 

dikenakan denda administrasi dan/atau penyegelan; 

e. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf d dikenakan denda paling banyak sebesar Rp. 

1.000.000,- (satu juta rupiah). 

2. Setiap pimpinan badan yang telah melakukan pelanggaran 

sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, dikenakan sanksi 

administrasi berupa pencabutan izin tempat usaha dan 

penutupan tempat usaha.
7
 

 Berdasarkan aturan di atas sudah cukup jelas bagi siapa 

yang melanggar aturan peraturan daerah tersebut akan dikenakan 

sanksi. Tetapi berdasarkan observasi yang telah peneliti lakukan 

di lapangan masih terdapat pelanggaran dan banyak yang 

melakukan kegiatan merokok di kawasan yang sudah dilarang 

seperti di Rumah Sakit Umum Daerah Tulang Bawang Barat dan 

tempat ini adalah sebuah tempat pelayanan kesehatan. Padahal 

seperti yang sudah dijelaskan bahwa dikawasan pelayanan 

kesehatan dilarang merokok atau terdapat kawasan tanpa rokok 

dan pelanggaran tersebut juga dapat dibuktikan dengan 

banyaknya puntung rokok yang berserakan disekitaran area 

Rumah Sakit Umum Daerah.  

 Meskipun sanksi yang diberikan pada pelanggaran 

terhadap Kawasan Tanpa Rokok sudah berat, akan tetapi hal itu 

seakan-akan tidak memberikan rasa takut terhadap masyarakat 

                                                 
 7 Peraturan Daerah Tulang Bawang Barat Nomor 01 Tahun 2017 

tentangKawasan Terbatas Merokok, Bab VII  Sanksi Administrarif Pasal 25. 
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untuk melakukan pelanggaran, kurangnya kesadaran dari diri 

masyarakat terhadap kesehatan sendiri dan lingkungan 

mengakibatkan masih terjadinya pelanggaran terhadap Kawasan 

Tanpa Rokok, meskipun dikotak rokok sudah terdapat berbagai 

macam ancaman penyakit tentang bahaya rokok semisal 

“Merokok Membunuhmu” tetapi hal itu juga tidak bisa membuat 

para perokok untuk berhenti menikmati rokok. 

 Menurut ajaran Islam, tidak melarang siapapun 

melakukan tindakan yang berkaitan dengan kebiasaan seseorang 

selama hal tersebut tidak merugikan pihak lain. Demikian halnya 

dengan merokok yang juga bergantung pada kepribadian setiap 

individu. Islam hanya mengajarkan umatnya tidak melakukan 

kegiatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Islam selalu 

menekankan kepada prilaku yang baik-baik dan tidak menyuruh 

kepada prilaku yang buruk. 

 Sebagai umat muslim diajarkan untuk menghargai 

sesama manusia, sesama muslim adalah saudara dan hal ini tentu 

tidak menginginkan saudaranya mendapatkan musibah. Demikian 

halnya dengan merokok. Perokok dapat membahayakan 

saudaranya yang lain dalam hal kesehatan karena perokok pasif 

lebih berpotensi mengidap kanker dibanding perokok sendiri. 

Oleh sebab itu, kebiasaan merokok dianggap sebagai perbuatan 

yang menyakiti dan menganggu sesama manusia. Terlebih lagi 

perbuatan itu dilakukan di tempat-tempat yang sudah ditentukan 

larangannya. 

 Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi 

Peraturan Daerah Tulang Bawang Barat Nomor 01 Tahun 2017 

Tentang Kawasan Tanpa Rokok Menurut Pandangan Hukum 

Islam (Studi pada Rumah Sakit Umum Daerah Tulang Bawang 

Barat)”. 

 

C. Identifikasi Dan Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan 

sebelumnya, identifikasi masalah yang dibahas adalah mengenai 

hal-hal yang berhubungan dengan Implementasi Peraturan 

Daerah Tulang Bawang Barat Nomor 01 Tahun 2017 Tentang 
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Kawasan Tanpa Rokok di Rumah Sakit Umum Daerah Tulang 

Bawang Barat menurut Hukum Islam. 

Adapun batasan masalah dari penulisan ini adalah 

tentang Implementasi Peraturan Daerah Tulang Bawang Barat 

Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di 

Rumah Sakit Umum Daerah Tulang Bawang Barat. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini akan 

meneliti dan menganalisis masalah : 

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Tulang Bawang 

Barat Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa 

Rokok di Rumah Sakit Umum Daerah Tulang Bawang 

Barat? 

2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap Implementasi 

Peraturan Daerah Tulang Bawang Barat Nomor 01 Tahun 

2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Rumah Sakit 

Umum Daerah Tulang Bawang Barat? 

 

E. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab dari 

pertanyaan yang telah dirumuskan di atas yakni : 

1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Tulang 

Bawang Barat Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Kawasan 

Tanpa Rokok di Rumah Sakit Umum Daerah Tulang 

Bawang Barat. 

2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap 

Implementasi Peraturan Daerah Tulang Bawang Barat 

Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di 

Rumah Sakit Umum Daerah Tulang Bawang Barat. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Secara teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi konstribusi pada 

akademis khusus nya hukum yang berkaitan dengan 

Implementasi Peraturan Daerah Tulang Bawang Barat 
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Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di 

Rumah Sakit Umum Daerah Tulang Bawang Barat. Dan 

diharapkan akan membawa sumbangan pemikiran bagi 

pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum 

Tata Negara khususnya di UIN Raden Intan Lampung. 

2. Secara praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan dalam 

menggali nilai hukum yang hidup secara alami tumbuh 

untuk kepentingan sosial agar dapat membedakan dalam 

melakukan perbuatan hukum, dan memberikan manfaat 

secara teoritik yang luas terhadap Pandangan Hukum Islam. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Tinjauan pustaka terdahulu perlu dilakuakan untuk 

mengguasai teori yang relevan dengan topik atau masalah 

penelitian dan rencana model analisis yang di pakai. Idealnya 

penulis dapat mengetahui hal-hal apa yang telah di teliti dan 

belum di teliti,sehingga tidak terjadi duplikasi atau plagiat 

penelitian. 

Erika Maya Widya, dengan judul skripsi ”Pengaruh Iklan 

Bahaya Merokok Terhadap Perilaku Merokok Di Kelurahan 

Silaberanti Kota Palembang” (Studi pada Warga Kelurahan 

Silaberanti Kota Palembang). Metode yang digunakan adalah 

metode penelitian kualitatif, yang dilakukan pada tahun 2019, 

pada skripsi tersebut membahas tentang mengenai permasalahan 

apakah ada pengaruh gambar seram yang tercantum pada 

bungkus rokok terhadap perilaku merokok di Kelurahan 

Silaberanti Kota Palembang. Perbedaan penelitian penulis dengan 

penelitian Erika Maya adalah penulis membahas tentang 

peraturan daerah Tulang Bawang Barat Nomor 01 tahun 2017 

tentang kawasan tanpa rokok menurut pandangan hukum Islam 

dan studi dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Tulang 

Bawang Barat. perbedaan kedua penelitian ini adalah penulis 

menggunakan metode kualitatif sedangkan penelitian Erika 

Mayang menggunakan metode kuantitatif. Sedangkan persamaan 

adalah penelitian kedua membahas tentang bahaya rokok. 

Muhammad Asngad, dengan judul skripsi ‟‟Persepsi 
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Mahasiswa Terhadap Peringatan Bahaya Merokok Pada Setiap 

Kemasan Rokok‟‟(Studi Deskriptif Kualitatif Mahasiswa 

Fakultas Dakwah KPI IAIN Purwokerto). Metode yang 

digunakan adalah metode kualitatif,yang dilakukan pada tahun 

2016. Pada skripsi tersebut membahas mengapa mahasiswa tetap 

merokok setelah melihat adanya peringatan bahaya merokok 

pada kemasan rokok dan bagaimana persepsi mahasiswa perokok 

terhadap peringatan bahaya merokok disetiap bungkus rokok. 

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Muhammad 

Asngad adalah penulis membahas tentang peraturan daerah 

Tulang Bawang Barat Nomor 01 tahun 2017 tentang kawasan 

tanpa rokok menurut pandangan hukum Islam dan studi 

dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Tulang Bawang Barat. 

Sedangkan persamaan penelitian kedua ini yaitu penelitian 

deskriptif Kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah menggunakan wawancara terstruktur 

disertai wawancara mendalam yang dilakukan peneliti kepada 

para informan 

Muh. Hikram, dengan judul skripsi „‟Pengaruh Gambar 

Kemasan Rokok Terhadap Minat Perokok Pada Mahasiswa 

Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN ALAUDDIN Makassar” 

metode yang digunakan adalah metode kualitatif, yang 

dilakukan pada tahun 2017.Pada skripsi tersebut membahas 

bagaimana pengaruh gambar kemasan rokok terhadap minat 

merokok pada mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN 

Aluddin Makassar. Perbedaan penelitian penulis dengan 

penelitian Muh. Hikram adalah penulis membahas tentang 

peraturan daerah Tulang Bawang Barat Nomor 01 tahun 2017 

tentang kawasan tanpa rokok menurut pandangan hukum Islam 

dan studi dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Tulang 

Bawang Barat. Sedangkan persamaan dari kedua penelitian ini 

adalah menggunakan metode kualitatif. 

 

H. Metode Penelitian 

Metode Penelitian adalah suatu cara atau jalan yang 

digunakan dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas 

data dalam suatu penelitian untuk memperoleh pemecahan 
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terhadap masalah.
8
 Dan dalam penelitian ini penulis 

menggunakan metode- metode sebagai berikut : 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah 

penelitian kualitatif. Oleh karena itu penelitian ini 

bersifat penelitian lapangan (field research). Penelitian 

lapangan yaitu penelitian dengan karakteristik masalah 

yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat 

ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan 

lingkungan.
9
 Artinya peneliti terjun langsung ke 

lapangan untuk memperoleh data yang dibutuhkan oleh 

peneliti guna memperoleh data yang konkret mengenai 

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulang 

Bawang Barat Nomor 01 Tahun 2017 Tentang 

Kawasan Tanpa Rokok di Rumah Sakit Umum Daerah 

Tulang Bawang Barat. 

b. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat Deskiptif-Analisis. 

Deskriptif-Analisis adalah suatu metode dalam meneliti 

suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, 

gambaran, atau lukisan secara sistematis dan objektif 

mengenai fakta- fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan 

di antara unsur- unsur yang ada di dalam fenomena 

tertentu.
10

 Yang berkaitan dengan Kawasan Tanpa 

Rokok dalam Undang- Undang Nomor 01 tahun 2017 

Tentang Kawasan TanpaRokok. 

2. Sumber Data 

Untuk membahas permasalahan-permasalahan yang 

diungkapkan dalam penelitian ini, diperlukan adanya data 

yang tersedia dari : 

                                                 
 8 Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek, 

(Jakarta:PT.Rineka Cipta, 1994), h. 2. 
9 Kartini Kartono, Pengantar Metode Riset Sosial, (Bandung: Alumni, 

1986), h. 33. 
10 Koentjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta: 

Gramedia, 1985), h. 29. 
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a. Data Primer 

Data primer dalam merupakan data yang 

dikumpulkan secara langsung oleh peneliti untuk 

menjawab masalah atau tujuan penelitian yang dilakukan 

dalam penelirian eksploratif, deskriftif maupun kausal 

dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa 

survei ataupun observasi.
11

 

b. Data sekunder 

Data sekunder dalam penelitian adalah data yang 

bahannya didapat dari penelitian kepustakaan dengan 

mengkaji peraturan perundang-undangan atau literatur 

buku-buku, jurnal, skripsi, dan media yang terkait 

dengan masalah penelitian Populasi dan Sample.
12

 

3. Populasi dan Sample 

a. Populasi 

Populasi adalah kumpulan dari semua 

kemungkinan orang-orang dan benda-benda dan ukuran 

lain,yang menjadi objek perhatian atau kumpulan 

seluruh objek yang menjadi perhatian.
13

 Adapun yang 

mejadi populasi dari penelitian ini yaitu pegawai yang 

ada di Rumah Sakit Umum Daerah Tulang Bawang 

Barat khusus yang terlibat dalam penerapan kawasan 

tanpa rokok yaitu berjumlah 120 orang.  Maka dapat 

disimpulkan bahwa dalam suatu penelitian terhadap 

sesuatu populasi perlu mendapatkan pertimbangan 

berapa besar populasi tersebut, sehingga jika suatu 

populasi penelitian tidak memungkinkan untuk diteliti 

seluruhnya perlu diambil sebagian saja, yang biasa 

disebut dengan sampel. 

 

 

                                                 
11 Asep Hermawan, Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif,(Jakarta:Pt 

Grafindo,2005), h .168 
12 Bambang Supomo, Metodologi Penelitian Bisnis, (Yogyakarta: BFEE, 

2013), h. 143. 
13 V. Wirata Sujarweni, Metodologi Penelitian,(Yogyakarta, Pustaka Baru 

Press, 2020), h. 65 
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b. Sample  

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang 

diteliti. Penelitian Sample yang digunakan dalam 

penelitian ini mengenai dengan teknik purposive 

sampling.
14

 Purposive Sampling adalah metode 

pengambilan sampel dengan mengambil responden 

tertentu yang menjadi sampel penelitian yang didasarkan 

pada   pertimbangan tertentu. Menurut Suharsimi 

Arikunto, apabila subjeknya kurang dari 100 maka 

lebih baik jika diambil semua sehingga penelitiannya 

merupakan penelitiannyya merupakan penelitian 

populasi. Maka yang akan di jadikan sampel dalam 

penelitian ini berjumlah 12 orang jadi 10% dar populasi 

yaitu: 1 orang dokter, 4 orang perawat, 2 orang bidan, 1 

orang kasubbag TU, 1 orang IT, 1 orang masyarakat, 1 

orang koordinasi laundry dan 1 orang security. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data merupakan komponen yang 

mempengaruhi kualitas data hasil penelitian. Kualitas 

pengumpulan data berkenaan dengan ketepatan cara- cara 

yang digunakan untuk mengumpulkan data.
15

 Adapun 

metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah : 

a. Wawancara 

Wawancara adalah pengumpulan data dengan cara 

melakukan wawancara langsung kepada responden.
16

 

Dengan cara tanya jawab secara lisan maupun tulisan 

dan bertatap muka secara langsung atau melalui 

pesawat telepon dengan narasumber. Jawaban-jawaban 

responden dicatat atau direkam. 

 

                                                 
 14 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, 

(Jakarta: Rineka Cipta), h. 202 
15 Sugono, Metode Penelitian Kualitatif dan R&D, (Bandung: Al-fabeta, 

2010), h. 137. 

 16 Sutrisno Hadi, Metode Research, (Yogyakarta: Andi Offset, 1995), h. 

192. 
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b. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah setiap bahan tulisan atau 

film, dari record yang tidak dipersiapkan karena 

adanya permintaan dari seorang penyidik.
17

 

Dokumentasi merupakan salah satu memperoleh data 

dengan cara pencatatan hasil wawancara, foto-foto 

yang diperlukandalam penelitian, hasil rekaman oleh 

narasumber. 

5. Tehnik Pengelolahan Data 

Setelah sumber (literature) mengenai data 

dikumpulkan berdasarkan sumber di atas, maka langkah 

selanjutnya adalah pengolahan data yang diproses sesuai 

dengan kode etik penelitian dengan langkah-langkan 

sebagai berikut : 

a. Pemeriksaan data (editing) yaitu pengecekan atau 

pengoreksian data yang telah dikumpulkan karena 

kemungkinan data yang dikumpulkan tidak logis, 

kemudian memeriksa ulang kesesuaian dengan 

permasalahan yang akan diteliti setelah data 

tersebutterkumpul. 

b. Penandaan data (cording) yaitu memberi catatan data 

yang menyatakan jenis dan sumber data yang baik 

bersumber dari Al-qur‟an, hadist, atau buku-buku 

literatur yang sesuai dengan masalah yang diteliti. 

c. Sistematika data (systematizing), yaitu menempatkan 

data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan 

urutan masalah. 

6. Tehnik Analisis data 

 Setelah keseluruhan data dikumpulkan, makalangkah 

selanjutnya adalah penulis menganalisis data tersebut agar 

dapat ditarik kesimpulan. Dalam menganalisis data penulis 

menggunakan metode berfikir deduktif yakni berangkat dari 

fakta-fakta yang umum, peristiwa-peristiwa yang kongkrit. 

Kemudian dari fakta-fakta dan peristiwa yangumum 

                                                 
 17 Lexy J. Moeleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Rosdakarya,                           

2010),  h. 216. 
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kongkrit itu ditarik kegeneralisasi-generalisasi yang 

mempunyai sifat khusus.
18 

 
Metode analisis yang digunakan adalah dengan 

menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Deskriptif 

adalah suatu penelitian untuk memberikan gambaran tentang 

suatu keadaan secara objektif. Kualitatif adalah penelian 

yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau 

tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.
19 

 
Penelitian ini menganalisa data yang diperoleh dari 

hasil observasi dan wawancara mengenai kawasan tanpa 

rokok sehingga dapat digeneralisasiakan menjadi 

suatukesimpulan umum yang sesuai pengamatan peneliti di 

lapangan. 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini 

maka penulis mengelompokkan menjadi lima bab, dan masing 

masing bab tersebut menjadi beberapa sub bab. Semuanya itu 

merupakan suatu pembahasan yang utuh , yang saling berkaitan 

dengan yang lainnya, sistematika pembahasan tersebut adalah: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan pendahuluan sebagai dasar 

pembahasan dalam skripsi ini, yang meliputi beberapa 

aspek yang berkaitan dengan persoalan skripsi, yang di 

uraikan menjadi beberapa sub-bab yaitu latar belakang 

masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian 

penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan 

sistematika pembahasan. 

BAB II: KAJIAN TEORI 

Bab ini memuat tentang implementasi, hukum Islam, 

rokok dan bahaya, kawasan tanpa rokok, rokok dalam 

timbangan hukum Islam dan pandangan ulama tentang 

                                                 
18 Lexy J. Moeleong,Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Rosdakarya, 

2010),h. 205. 

  19 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: 

UniversitasIndonesia Press, 1986), h. 112. 
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kawasan tanpa rokok. 

BAB III: DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN 

Bab ketiga ini merupakan gambaran umum Rumah Sakit 

Umum Daerah Tulang Bawang Barat yang meliputi 

sejarah rumah sakit, visi dan misi, struktur organisasi, 

sarana dan prasarana, sumber daya dan hasil penelitian. 

BAB IV : ANALISIS PENELITIAN 

Bab keempat ini merupakan inti dari penelitian yaitu 

Impelementasi Peraturan Daerah Tulang Bawang Barat 

Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok 

Di Rumah Sakit Umum Daerah Tulang Bawang Barat 

dan Pandang Hukum Islam Terhadap Impelementasi 

Peraturan Daerah Tulang Bawang Barat Nomor 01 Tahun 

2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok D Rumah Sakit 

Umum Daerah Tulang Bawang Barat. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini merupakan bab yang paling akhir dari 

pembahasan skripsi analisis yang berisikan kesimpulan 

dari seluruh pembahasan dan rekomendasi dan penutup. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Pengertian Implementasi 

Implementasi merupakan proses umum tindakan 

administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu.
20

 

Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran 

telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah 

siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran. Jika pemahaman ini 

diarahkan pada lokus dan fokus (perubahan) dimana kebijakan 

diterapkan akan sejalan dengan pandangan Van Meter dan van 

Horn yang dikutip oleh Parsons dan Wibawa bahwa implementasi 

kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh (organisasi) 

pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara 

kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. 

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu 

aktivitas dalam proses kebijakan publik yang menentukan apakah 

sebuah kebijakan itu bersentuhan dengan kepentingan publik serta 

dapat diterima oleh publik. Dalam hal ini, dapat ditekankan bahwa 

bisa saja dalam tahapan perencanaan dan formulasi kebijakan 

dilakukan dengan sebaik-baiknya, tetapi jika pada tahapan 

implementasinya tidak diperhatikan optimalisasinya, maka tentu 

tidak jelas apa yang diharapkan dari sebuah produk kebijakan itu. 

Pada akhirnya pun dipastikan bahwa pada tahapan evaluasi 

kebijakan, akan menghasilkan penilaian bahwa antara formulasi 

dan implementasi kebijakan tidak seiring sejalan, bahwa 

implementasi dari kebijakan itu tidak sesuai dengan yang 

diharapkan, bahkan menjadikan produk kebijakan itu sebagai batu 

sandungan bagi pembuat kebijakan itu sendiri.
21

 

 

B. Pengertian Hukum Islam 

Istilah hukum Islam dalam penelitian ini adalah yang 

diambil dari fiqh siyasah tanfidziyah (siyasah pelaksanaan syariat) 

                                                 
20 Haedar Akib, Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No. 1 Thn. 2010, h. 2 
21 Asna Aneta, Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No. 1 Thn. 2010, h. 

55 
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yang dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana cara 

melaksanakan kebijakan.  

Hukum Islam adalah ungkapan bahasa hukum yang 

umumnya digunakan untuk menyatakan kelompok hukum yang 

tercakup dalam wilayah kajian hukum dalam Islam. Secara umum 

dalam ungkapan keseharian sering juga dinyatakan dengan 

sebutan   شش بعت  (syari’ah) atau ع شش   (syara’). 

Adapun lafaz  ٌعت شش   (Syari’ah) atau ع  شش   (syara’) itu 

sendiri secara bahasa berasal dari bahasa Arab  شٔ ششٌعت عبش-)عشش

sunnah/  عُّت  atau   طش ٌقت yang berarti  ٌششع(
22

   ٍّ ٍّ  –)ش عُّت( –ٌغ   

atau dalam bahasa Indonesia berarti jalan.
23

  

Sedangkan untuk pengertian lafaz عش ٌعت  (Syari’ah) secara 

istilah terdapat dua batasan definisi yang saling menguatkan satu 

sama lainya, yaitu batasan yang dikemukan oleh Ibnu Taimiyyah: 

1) Menurut Ibnu Taimiyyah (w. 728 H.).,  شش ٌعت (Syari’ah) 

berarti ketetapan hukum yang disyare‟atkan Allah berupa 

jalan yang harus dilalui oleh hamba-Nya.
24

 Dengan demikian 

menurut Ibnu Taimiyah Syari‟ah itu merupakan sejumlah 

ketetapan hukum yang baik secara langsung (eksplisit) 

ataupun tidak langsung (implisit) bersumber dari Allah yang 

harus diikuti. 

2) Secara istilah hukum,  شش ٌعت (Syari‟ah) berarti apa-apa yang 

ditetapkan Allah bagi hamba-hamba-Nya berupa ketentuan-

ketentuan hukum. Definisi kedua ini teryata menguatkan 

pengertian definisi yang pertama, yaitu memberikan 

penekanan bahwa  شش ٌعت (Syari’ah) itu bersumber dari Allah 

untuk diikuti dan ditaati oleh umat manusia. Masing-masing 

kedua batasan Syari’ah tersebut menyebutkan istilah 

ketetapan hukum  yang bersumber dari Allah Yang Maha 

Tinggi. 

Dengan demikian dapat ditegaskan di sini bahwa Syari’ah 

itu berarti segala ketentuan Allah mengenai segala perbuatan 

                                                 
22 Abu Lowis Ma‟ruf, Al-Munjid, (Bairut: Daar al-Masyreq, 1973), h. 382. 
23 Haliman, Hukum Pidana Syare’at Islam Menurut Ajaran Ablus Sunnah, 

(Jakarta: Bulan Bintang, 1971), h. 13.   
24 Ibnu Taimiyah, Syarbu Kitab al-Siyasati al-Syar’iyah,(Kairo: Mu‟assanah 

alMukhtar, 1424 H/2007 M), h. 5.   



 17 

hamba yang harus dijalani, diikuti, dipatuhi dan ditaati serta 

mempuyai sanksi hukum bagi siapa saja yang menyalahinya. 

 

C. Rokok dan Bahaya 

1. Pengertian Rokok 

 Merokok pada hakikatnya adalah meghisap gabungan 

pengaruh yang merugikan dari nikotin, karbon monoksida, 

tar dan racun lainnya. Nikotin menyebabkan jantung bekerja 

lebih berat dan membutuhkan lebih banyak oksigen, tetapi 

karbon monoksida mengurangi pengambilan oksigen oleh 

darah. Sedangkan tar lebih memberat keadaan yang 

mengurangi kemampuan penyimpanan udara oleh paru-paru. 

Semakin banyak merokok juga dapat menyebabkan penyakit 

jantung kebiasaan merokok juga dapat menimbulkan jenis 

penyakit yang berbahaya lainya diantaranya kangker paru-

paru, impotensi, dan lain-lain. Bahkan para ahli dari WHO 

menyatakan bahwa dinegara dengan kebiasaan merokok yang 

telah meluas.
25

 

 Rokok merupakan suatu benda yang tentu sudah tidak 

asing lagi bagi masyarakat saat ini dan sangat mudah ditemui 

dalam kehidupan seharihari rokok berbentuk silinder dengan 

dua warna, yakni putih dan coklat dengan ukuran 70-120mm 

ini sudah terkenal dimana-mana.
26

 

 Menurut Tarwoto dkk faktor-faktor yang 

mempengaruhi kebiasaan  

merokok adalah tekanan teman sebaya, berteman dengan 

perokok usia muda, status sosial ekonomi rendah, 

mempunyai orang tua yang merokok,  

saudara kandung, lingkungan sekolah (guru), yang merokok 

dan tidak percaya bahwa rokok menganggu kesehatan. 

 Dalam realitanya rokok adalah salah satu aset negara 

yang cukup besar bagi bangsa Indonesia, tidak terhitung 

beberapa banyak sumbangan  

                                                 
25  Ahsin W.Alhafidz, M.A., Fikih Kesehatan, (Jakarta: Amzah, 2007), 

h.225. 
26 Bustan M.N, Epideminiologi Penyakit tidak Menular, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 1997), h. 76. 
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financial yang masuk ke kas negara dari bisnis yang satu 

ini.
27

  Jadi selain  

berbahaya bagi kesehatan rokok juga menjadi satu alternatif 

untuk kesejahteraan masyarakat misalnya : membuka 

lapangan pekerjaan yang  

besar dan tingkat kesejahteraaan petani bisa tercukupi dengan 

petani tembakau. 

 Melihat permasalahan tersebut, tabiat menggunakan 

tembakau dalam bentuk rokok boleh dijadikan sebagai suatu 

contoh perkara samar dimana tidak ditemui nas yang khas 

menetapkan hukumnya. Adapun 2 macam jenis perokok yaitu 

perokok aktif dan perokok pasif adalah sebagai berikut: 

a. Perokok Aktif 

Perokok aktif adalah seseorang yang dengan 

sengaja menghisap lintingan atau gulungan tembakau 

yang dibungkus biasanya dengan kertas, daun, dan kulit 

jagung. Secara langsung mereka juga menghirup asap 

rokok yang mereka hembuskan dari mulut mereka. 

Tujuan mereka merokok adalah untuk menghangatkan 

badan mereka dari suhu yang dingin. Tetapi seiring 

berjalannya waktu pemanfaatan rokok disalah artikan, 

sekarang rokok dianggap sebagai suatu sarana untuk 

pembuktian jati diri bahwa mereka yang merokok adalah 

keren. ciri fisik perokok aktif adalah sebagai berikut: 

1) Gigi kuning karena bahan nikotin  

2) Kuku kotor karena nikotin  

3) Mata perih  

4) Sering batuk-batuk   

5) Mulut dan nafas bau rokok 

b. Perokok Pasif 

Perokok pasif adalah seseorang atau sekelompok 

orang yang menghirup asap rokok orang lain. Telah 

terbukti bahwa perokok pasif  

                                                 
27 Suryo Sukendro, Filosofi Merokok, cet -1, (Yogyakarta: Pinus Book 

Publisher,2007), h. 60. 
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mengalami resiko gangguan kesehatan yang sama seperti 

perokok aktif, yaitu orang yang menghirup asap 

rokoknya sendiri. Adapun gejala awal yang dapat di 

timbulkan pada perokok pasif yaitu sebagai berikut: 

1) Mata  perih  

2) Hidung beringus  

3) Tekak yang serak  

4) Pusing kepala 

Apabila perokok pasif terus menerus “menekuni” 

kebiasaannya, maka  

akan mempertinggi gangguan kesehatan, seperti: 

1) Kanker  paru-paru  

2) Serangan jantung dan mati mendadak  

3) Bronchitis akut maupun kritis  

4) Emfisema  

2. Sejarah Rokok 

Sekitar tahun 1492 M seorang pelaut terkenal yang 

bernama Chistoper Columbus telah menemukan benua 

Amerika. Ketika itu dia menyaksikan penduduk setempat 

yaitu orang-orang Indian sedang asik menghisap lintingan 

tembakau yang sekarang kita kenal sebagai rokok. Pada saat 

itu rokok sudah merupakan suatu hal yang lazim dilakukan 

oleh penduduk asli di benua baru tersebut, yang sebenarya 

pula orang Indian tersebut mengenalnya dari tetangga 

mereka, masyarakat Mexico.
28

 

Karna terpengaruh kebiasaan ini lalu ia melakukannya 

sendiri dan memperkenalkannya kebenua Eropa. Pada abad 

ke -16 sejumlah pelaut Spanyol dan Portugis bersama-sama 

menanam tembakau di Hindia Barat dan Brazil. Paris mulai 

mengenal tembakau lewat Andre Thevet dan Jean Nicot pada 

tahun 1560, tepatnya pada tahun 1272 akhirnya Nicot 

menerbitkan buku yang pada halaman 478 dijumpai istilah 

Micotiane untuk menyebut jeis tanaman atau tembakau, dari 

sinilah istilah Nicotiane dipakai untuk menyebut tanaman 

                                                 
28 Aiman Husaini, Tobat Merokok (Rahasia dan Cara Empatik Berherti 

Merokok), (Depok: Pustaka Ilman, 2006), h. 15. 
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obat tembakau itu. Maka sejak abad ke 16, Eropa dikenal 

dengan pohon-pohon tembakaunya dan kebiasaan masyarakat 

menghirup asap rokok.
29

 

 Mendekati abad ke 18 kebiasaan merokok mulai 

memberikan pengaruh pada negara-negara lai seperti 

Denmark, Swedia, Slovaki. Serta dinegaranegara Islam pada 

saat itu belumlah dikenal rokok dan pohon tembakau. Awal 

munculnya rokok dinegara-negara islam adalah pada akhir 

tahun seribu dari tahun hijriah yang dibawa oleh orang-orang 

Nasrani, lalu menyebarlah rokok itu di Negara-negara islam 

secara merata. Pada sekitar abad ke-17 sampai dengan sekitar 

abad ke-18, merokok masih menggunakan pipa. Kemudian 

bergeser menjadi cerutu sekitar paruh pertama abad ke-19 

rokok bergeser menjadi cigarrete seperti yang kita lihat saat 

ini.
30

 

 Kreatifitas perokok sepanyol dalam mengkonsumsi 

rokok dengan menggunakan  kertas sigaret akhirnya 

diwujudkan dengan berdirinya pabrik rokok sigaret pertama 

kalinya sejak 1776 di meksiko. Pada tahun 1860, rokok 

diproduksi denga mesin yang disebut peace cutter dan pada 

tahun 1880 mesin ini diempurnakan oleh James Albert 

Bensack yang berasal dari viginia, Amerika.
31

 

 Di Indonesia sendiri, penggunaan tembakau sebagai 

rokok baru dikenal sejak kedatanagan penjajah Eropa. 

Penjajah pada saat itu memperkenalkan dalam tembakau 

yang dikeringkan kepada bangsa kita.awalnya kebiasaan ini 

masih dianggap aneh namun lama kelamaa tembakau sudah 

menjadi suatu yang didambakan oleh mayoritas penduduk si 

negeri ini karena zat adiktif yang ada pada rokok telah 

membuatnya kecanduan. Bahkan dari tahun 1990-1997, 

pertumbuhan jumlah perokok di Indonesia telah mencapai 

44%, dan merupakan yang tertinggal di Dunia.   

                                                 
29  Suryo Sukendro, Filosofi Merokok, cet -1, (Yogyakarta: Pinus Book 

Publisher,2007), h. 34-35. 
30 Muhammad Yunus BS, Kitab Rokok (Nikmat dan Madharat yang 

mehalalkan atau mengharamkan), (Yogyakarta: Kutub, 2009), h.35. 
31  Ibid.,h.78. 
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Perkembangan rokok sangat pesat dari awal 

ditemukanya sampai berkembang diberbagai  lapisan dunia. 

Dilihat dari segi bungkusnya yang berawal terbungkus daun 

tembakau itu sendiri, kertas, klobor (daun jagung), daun aren. 

Dari segi bahan baku yang dipakai untuk perbuatan rokok 

pada awalnya hanya tembakau saja, kemudian ditambah 

dengan cengkeh dan adalagi yang di tambah dengan 

kemenyan. 

Pada zaman sekarang rokok memiliki inovasi baru 

yakni roko elektrik. Rokok ini merupakan bentuk inovasi dari 

rokok konvensional menjadi rokok modern. Rokok elektronik 

ini pertama kali dikembangkan pada tahun 2003 oleh BT Co 

Ltd, sebuah perusahaan yang berbasis beijing, RRC, yang 

saat ini dikuasai oleh Golden Dragon Group Ltd pada tahun 

2004, Ruyan mengambil alih proyek untuk  mengembangkan 

teknologi yang muncul. Rokok elektrik di klaim 

menimbulkanbau dan asap. Selain itu rokok elektronik hemat 

dari pada rokok biasa karena bisa diisi ulang.
32

 

Rokok pada zaman sekarang sudah banyak variasi 

mulai dari bentuk, campuran yang digunakan dan memiliki 

banyak rasa. Dengan berbagai inovasi tersebut tidak 

mengurangi efek negatif dan bahaya yang ada pada rokok 

tida berkurang sama sekali. Peringatan-peringatan yang 

tertera dalam setiap kemasan rokok yang semula hanya 

berbentuk tulisan dan sekarang dijadikan gambar-gambar 

yang cukup dapat memberi efek takut bagi yang melihatnya. 

Akan tetapi pengkonsumsi rokok bukanya berkurang 

malah semakin bertambah banyak seluruh lapisan dunia. 

Rokok bukanlah menjadi hal yang jarang ditemui, meskipun 

banyak sekali terdapat racun yang ada didalam nya yang 

mampu untuk memasuki tubuh baik bagi perokok (perokok 

aktif) maupun bagi non perokok (perokok pasif), racun yang 

ada pada rokok  

                                                 
32 Rokok Elektronik, dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Rokok elektronik 

diakses tanggal 21 febuari 2016. 
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bukanlah racun yang ringan, akan tetapi bahaya yang 

diberikan berjangka panjang. Kesadaran pengkonsumsi rokok 

sangatlah sedikit tentang sesuatu yang membahayakan bagi 

tubuhnya.bahkan ada yang secara penuh tidak peduli akan hal 

itu , meskipun kerugianya bukan hanya pada dirinya sendiri 

akan tetapi juga pada orang yang berada di sekitarnya. 

3. Maslahah dan Mursalah Rokok 

a. Maslahah Rokok 

Bagi pemerintah, indrustri rokok merupakan 

sumber pendapatan yang sangat penting artinya. Adapun 

manfaat dalam perekonomian dan pembangunan 

diantaranya:    

a) Lapangan pekerjaan yang luas 

Sejarah mencatat pada 1938 saja perusahaan 

rokok milik Nitisemito mampu menyerap 10.000 

pekerja dan memproduksi 10.000.000 batang rokok 

per hari. Rokok yang di hasilkan oleh pabrik rokok 

dapat dikerjakan dengan mesin atau dengan tangan. 

Untuk mempertahankan tenaga kerja pemerintah 

memberikan cukai 20 kali lebih tinggi pada rokok 

mesin dibandingkan pada rokok tangan. 

Belum lagi instansi dan perusahaan (di luar 

perusahaan rokok) yang berhubungan dengan kinerja 

mereka seperti jasa angkutan dan distribusi, masih 

pula ditambah dengan orang yang menggantungkan 

hidup dari distribusi rokok langsung ke konsumen, 

seperti toko, warung-warung, hingga para pengecer 

rokok asongan.
33

 

b) Cukai tembakau sebagai pemasukan kas negara 

Cukai tembakau di kenal di Indonesia sejak 

tahun 1993 dan merupakan tiang penyanggah kas 

pemerintah Hindia-Belanda pada waktu itu. 

Departemen keuangan RI, pada 2003 tercatat 192, 33 

miliar batang dengan penerimaan cukai Rp.26,30 

                                                 
33 Suryo Sukendro, Filosofi Merokok, cet -1, (Yogyakarta: Pinus Book 

Publisher,2007), h 87. 
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triliun. Pada 2004 volume produksi rokok naik 

menjadi 203,87 miliar batang dengan penerimaan 

cukai Rp. 29, 17 triliun. Adapun penerimaan cukai 

rokok pada tahun 2007 tercatat 2009 naik 7%. 

Berdasarkan data Departemen perindrustrian 

jumlah produksi rokok dalam lima tahun terakhir 

menggalami peningkatan dari 223 miliar batang pada 

2004, menjadi 240 miliar batang pada 2008 

peningkatan rata-rata 4,78% per tahun.
34

 

Menteri peridustrian (periode 2004-2009) 

Fahmi Idris bahkan pernah mengungkapkan ironi 

industri rokok. Menurut dia, nilai setoran ke kas 

negara dari sektor ini jauh lebih besar dibandingkan 

dengan yang disetor PT Freeport Indonesia, 

perusahaan multinasionl asal Amerika serikat. “dia 

(Freeport) sudah merusak lingkungan dengan 

membuat “kubangan raksasa” dimana-mana. 

c) Devisa Ekspor 

Kesemuanya itu adalah angka yang cukup 

signifikan bagi biaya pembangunan nasional. Dalam 

Roadmap sektor Industri Hasil Tembakau (IHT), 

Departemen pemerintahan menetapkan target yakni 

jangka menengah (4004-2009) dan target jangka 

panjang (2001-2005). Dalam sasaran jangka 

menengah dan panjang, pemeritah berupaya 

mendorong peningkatan produksi rokok menjadi 240 

miliar batang pada 2009.
35

 

b. Mursalah Rokok 

Seperti yang kita ketahui banyak sekali mudharat 

dalam merokok dan banyak juga menyebabkan gangguan 

kesehatan yang sangat merugikan bagi perokok pasif 

                                                 
34 NieceIndriet, Produksi Rokok Nasional Lampaui Target 

http://www.korantempo.com/06/07/2009, diakses , 12  Oktober 2015 
35 Yusuf Waluyojati, Industri Rokok atau Racun, ( Jakarta: Binadaya 

Pres,1990), h.30. 

http://www.korantempo.com/06/07/2009
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maupun perokok aktif, ini lah berbagai macam mudharat 

yang terdapat pada rokok adalah sebagai berikut:
36

 

a) Lebih cepat pikun  

b) Mempercepat penuaan  

c) Menyebabkan kanker  

d) Serangan jantung  

e) Impotensi  

f) Gangguan kehamilan  

g) Mengurangi daya tanggap 

 

D. Kawasan Tanpa Rokok 

1. Pengertian Kawasan Tanpa Rokok 

 Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang 

dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan 

memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau 

mempromosikan produk tembakau.
37

 Penetapan kawasan 

tanpa rokok merupakan upaya perlindungan untuk 

masyarakat terhadap resiko ancaman gangguan kesehatan 

karena lingkungan tercemar asap rokok. 

Islam memandang lingkungan sebagai sesuatu rahmat 

yang diperuntukan bagi manusia yang harus senantiasa 

dijaga, dipelihara, dan dilestarikan untuk kemakmuran dan 

kesejahteraan manusia, baik individu, kelompok dan 

masyarakat sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah 

SWT. 

Hal ini dapat ditemukan didalam Al-Qur‟an dan 

Sunnah Nabi, yang merupakan sumber hukum Islam dan 

menjadi pedoman bagi seluruh umat Islam. Ajaran (syari’at) 

Islam berkenaaan dengan kesehatan, seperti melarang 

perbuatan yang dapat membahayakan kesehatan dirinya atau 

orang lain (masyarakat), melainkan selalu menyarankan dan 

memerintahkan untuk mengerjakan hal-hal yang mempunyai 

                                                 
36 Muhamad Rezi, Sasmiarti, Helfi, Hukum Merokok Dalam Islam (Studi 

Nash-Nash Antara Haram dan Makruh), Jurnal Hukum Islam, Vol. 03., No. 01., 

Januari-Juni 2018. 
37 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 tentang 

Kawasan Terbatas Merokok, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1. 
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dampak positif, yakni guna mencegah penyakit dan 

menyegarkan atau menyehatkan jasmani dan rohani untuk 

diri sendiri maupun orang lain.
38

 

Islam sangat memperhatikan masalah kesehatan, baik 

kesehatan fisik dan jiwa, maupun kesehatan lingkungan. 

Kesehatan adalah mahkota bagi kehidupan manusia yang 

harus dilestarikan. Melepaskan mahkota kesehatan berarti 

menjerumuskan hidupnya pada kehancuran. Oleh karena itu 

mencegah datangnya penyakit lebih baik daripada 

mengobatinya. Memelihara nilai-nilai kesehatan merupakan 

obat mujarab yang tiada duanya.
39

 

2. Dasar Hukum Larangan Merokok di Kawasan Tanpa 

Rokok 

a. Al-Qur‟an adalah sumber pokok aturan agama Islam 

yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum. 

Al-Qur‟an merupakan kalam Allah dalam bentuk ragam 

hukum di dalamnya. Al-Qur‟an diyakini berasal dari 

Allah dan teksteksnya dianggap suci, maka setiap muslim 

harus mengakui sebagai pondasi segala macam 

superstruktur Islam. Para tokoh-tokoh muslim banyak 

mencatat bahwasanya Al-Qur‟an merupakan satu-satunya 

sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-

hukum lainnya, karena Al-Qur‟an tidak pernah 

mengalami kondisi dan perubahan apapun walau 

perkembangan zaman terus berubah. Adapun ayat yang 

berkenaan dengan larangan merokok dikawasan tanpa 

rokok ialah firman Allah dalam Surat Al-Imran (3) ayat 

110: 

 ٌَ ٕۡ َٓ ُۡ حَ َٔ ۡعُشِٔف  ًَ ٌَ بِٱۡن ٍت أُۡخِشَجۡج نِهَُّبِط حَۡأُيُشٔ َش أُيَّ ٍۡ ُكُخُۡى َخ

َُكشِ  ًُ ٍِ ٱۡن  َع
“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan 

untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan 

                                                 
38 AhsinAl-Hafidz, Fiqih Kesehatan, (Jakarta: Sinar Grafika Offset,2007),h. 

13. 
39 Ibid.,h. 15. 
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mencegah dari yang munkar.”  (Q.S. Al-Imran (3) ayat 

110). 

Ayat di atas menunjukkan kepada umat manusia 

untuk melakukan perbuatan yang baik dan melarang 

melakukan perbuatan yang mungkar. Rokok berdampak 

buruk bagi kesehatan baik bagi perokok atau sekitaran 

perokok tersebut. Al-Qur‟an menjadi pedoman untuk 

menentukan suatu hukum dalam Islam. 

b. Sunnah secara harfiah adalah suatu praktek kehidupan 

yang membudaya atau suatu norma prilaku yang diterima 

secara komunal oleh masyarakat yang meyakini meliputi 

segenap ucapan dan tingkah laku Nabi. Proses 

periwayatan sunnah biasanya disaksikan oleh beberapa 

orang yang mengetahui langsung kejadiannya tersebut 

dan disampaikan dari generasi kegenerasi sejak zaman 

Nabi hingga akhir dari perawi yang meriwayatkan 

dengan meneliti sederetan perawi yang 

berkesinambungan. Kaitanya merokok seperti hadist 

berikut ini: 

 ٍْ ٌٍ اْنُخْذِسيَّ سَ أَ َع ٍِ ِعَُب ٍِ َيبنِِك ْب ٍٍْذ َعْعِذ ْب ًْ َعِع ًَ هللاُ بِ ِض

 ُُّْ َل أَ َع َٔ قَبَل : َل اَضَش َس ًَ َعهَّ َٕ ِٓ ٍْ ل هللاِ َصهَّى هللاُ َعهَ ْٕ ٌَّ َسُع

 اِضَشاس
“Dari Abu Sa’id Sa’d bin Malik bin Sinan al-

Khudri Radhyallahu’anhu, Rasulullah SAW bersabda: 

Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan 

orang lain”.
40

 (HR Ibnu Majah, No 2340 dan 2341) 

 

Pada dasarnya merokok dapat membahayakan diri 

sendiri maupun orang lain. Asap rokok dapat 

menyebabkan berbagai penyakit yang membahayakan 

tubuh manusia. 

c. Ijma‟ dalam hukum Islam merupakan suatu keputusan 

bersama untuk menentukan suatu hukum yang baik dari 

                                                 
40 Al-Ustadz Yazid bin „Abdul Qadir Jawas, Tidak Boleh Membahayakan 

Orang Lain, diakses melalui situs: https://almanhaj.or.id/12328-tidak-boleh-

membahayakan-orang-lain-2.html, Pada Tanggal 23 Juni 2020. 
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kemaslahatan umat dengan cara musyawarah. 

Musyawarah ini timbul dari pemikiran kalangan ulama 

mufti, ahli fiqih maupun pemerintahan. Apabila di dalam 

musyawarah tersebut ada beberapa orang yang tidak 

setuju dengan hasil keputusan mayoritas peserta 

musyawarah, maka ijma‟ tersebut dinyatakan batal. 

Dalam Islam hukum rokok belum diatur secara rinci 

dalam Al-Qur‟an dan sunnah, oleh sebab itu maka untuk 

menentukan hukumnya dapat dilakukan dengan cara 

Ijma‟. Adapun dalil Al-Qur‟an yang menyatakan tentang 

ijma‟ yakni terdapat dalam surat An-Nisa (4) ayat 59: 

نًِ ٱۡۡلَۡيِش  ْٔ أُ َٔ ُعَٕل  أَِطٍُعْٕا ٱنشَّ َٔ  َ ْا أَِطٍُعْٕا ٱَّللَّ َٰٕٓ ٍَ َءاَيُُ َب ٱنَِّزٌ أٌَُّٓ
َٰٓ  ٌَ

ٱنشَّ  َٔ  ِ ُِٔ إِنَى ٱَّللَّ ٖء فَُشدُّ ًۡ َضۡعخُۡى فًِ َش ُعِٕل إٌِ ُكُخُۡى ِيُُكۡىۖۡ فَئٌِ حََُ 

ًٌِٔل  ٍُ حَۡأ أَۡحَغ َٔ ٞش  ٍۡ نَِك َخ
ِو ٱۡۡلَِٰٓخِشِۚ َر  ٕۡ ٱۡنٍَ َٔ  ِ ٌَ بِٱَّللَّ   حُۡؤِيُُٕ

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah 

dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. 

kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, 

Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan 

Rasul (sunnahnya), jika kamu benarbenar beriman 

kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih 

utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”(Q.S. An-Nisa 

(4) ayat 39). 

d. Qiyas adalah metode logika yang digunakan untuk 

memecahkan suatu masalah yang berkenaan dengan 

legalitas suatu bentuk prilaku tertentu dengan cara 

menetapkan satu kaitan positif atau negatif antara bentuk 

prilaku yang satu dengan yang lainya dengan suatu 

prinsip umum.
41

 Rokok banyak menyebabkan beberapa 

dampak buruk bagi kesehatan baik untuk yang merokok 

ataupun yang berada dalam lingkungan perokok. Dalam 

logika, segala seuatu yang menimbulkan keburukan akan 

lebih baik jika kita hindari. Namun, jika rokok tersebut 

membawa hal yang berdampak positif bagi perokok 

                                                 
41 Duski, Metode Penetapan Hukum Islam Menurut Al-Syatibi (Suatu 

Kajian Tentang Konsep Al-Istiqra’ Al-Ma’nawi, Jurnal Al-Adalah Vol, XI, No, 2 Juli 

2015. 
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maka dianjurkan untuk merokok. Metode qiyas ini 

biasanya digunakan untuk menentukan hukum yang jelas 

ada berbagai permasalahan yang banyak dan kompleks. 

Qiyas biasanya menggunakan dalil-dalil Al-Qur‟an 

maupun hadist yang sekiranya sama bentuk perbuatan 

hukum yang dihadapi. 

 Berdasarkan dasar-dasar di atas maka dilihat dari 

bahaya merokok maka dapat disimpulkan bahwa rokok 

tersebut membahayakan tubuh baik bagi perokok maupun 

orang sekitarnya. Di atas dijelaskan bahwa segala sesuatu 

yang mengandung kemudharatan dan berdampak buruk bagi 

orang lain itu tidak diperbolehkan. Akan tetapi jika merokok 

membawa kemaslahatan bagi perokok tersebut maka 

dianjurkan untuk merokok. 

3. Tujuan Penetapan Kawasan Tanpa Rokok 

Tujuan penetapan kawasan dilarang merokok, adalah :
42

 

a. Mewujudkan kualitas udara yang sehat dan bersih bebas 

dari asap rokok;   

b. Merubah perilaku masyarakat untuk hidup sehat; 

c. Menurunkan angka perokok dan mencegah perokok 

pemula;   

d. Mewujudkan generasi muda yang sehat;   

e. Meningkatkan produktivitas kerja yang optimal;   

f. Menurunkan angka kesakitan dan/ atau angka kematian;   

g. Melindungi anak-anak dan bukan perokok dari risiko 

terhadap kesehatan;   

h. Mencegah rasa tidak nyaman, bau dan kotoran dari ruang 

rokok; 

4. Tempat Kawasan Tanpa Rokok 

a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 

Suatu tempat atau alat yang digunakan untuk 

menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik 

secara promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative yang 

dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Faslitias 

                                                 
42 https://dinkes.pringsewukab.go.id/detailpost/pengawasan-dan-evaluasi-

implementasi-kawasan-tanpa-rokok-ktr. 
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pelayanan kesehatan yang dimaksud adalah Rumah Sakit, 

Rumah Bersalin, Poliklinik, Puskesmas, Balai 

pengobatan, Laboratorium, Posyandu, Tempat praktek 

kesehatan swasta. 

b. Tempat Proses Belajar Mengajar; 

Sarana yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, 

pendidikan dan pelatihan. Tempat kegiatan proses belajar 

mengajar yang di maksud adalah sekolah, perguruan 

tinggi, balai pendidikan dan pelatihan, balai latihan kerja, 

bimbingan belajar, dan tempat kursus. 

c. Tempat Anak Bermain; 

Area atau tempat baik terbuka maupun tertutup, yang 

digunakan untuk 

kegiatan bermain anak-anak. Tempat anak bermain yang 

dimaksud adalah kelompok bermain, penitipan anak, 

pendidikan anak usia dini 

(PAUD), dan taman kanak-kanak. 

d. Tempat Ibadah; 

Bangunan atau ruang tertutup atau terbuka yang memiliki 

ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk 

beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama 

secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga. 

Tempat ibadah yang dimaksud adalah pura, masjid atau 

mushola, gereja, vihara, dan klenteng. 

e. Angkutan Umum; 

Alat trasnportasi bagi masyarakat yang berupa kendaraan 

darat, air, dan udara biasanya dengan kompensasi. 

Angkutan umum yang dimaksud adalah bus umum, taxi, 

angkutan kota termasuk kendaraan wisata, bus angkutan 

anak sekolah dan bus angkutan karyawan, angkutan antar 

kota, angkutan pedesaan, angkutan air, dan angkutan 

udara. 

f. Tempat Kerja; 

Ruang atau lapangan terbuka atau tertutup, bergerak atau 

tetap dimana 

tenaga bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk 

keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber 
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bahaya. Tempat kerja yang dimaksud adalah perkantoran 

pemerintah baik sipil maupun TNI dan POLRI, 

perkantoran swasta, industri, dan bengkel. 

g. Tempat Umum; dan 

Semua tempat terbuka atau tertutup yang dapat diaskses 

oleh masyarakat umum dan atau tempat yang dapat 

dimanfaatkan bersama 

sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh 

pemerintah swasta,dan masyarakat. Tempat umum yang 

dimaksud adalah pasar modern, pasar tradisional, tempat 

wisata, tempat hiburan, hotel, restoran, tempat rekreasi, 

halte, terminal angkutan umum, terminal angkutan 

barang, pelabuhan,dan bandara. 

h. Tempat Lain yang ditetapkan 

Tempat terbuka yang dimanfaatkan bersama-sama untuk 

kegiatan masyarakat. 

5. Prinsip Dasar Kawasan Tanpa Rokok 

 WHO dalam Tobacco Free Initiative (2011) 

menyebutkan bahwa peraturan Kawasan Tanpa Rokok yang 

efektif adalah yang dapat dilaksanakan dan dipatuhi.
43

 Agar 

peraturan Kawasan Tanpa Rokok dapat dilaksanakan 

(diimplementasikan) dan dipatuhi, perlu dipahami prinsip-

prinsip dasar Kawasan Tanpa Rokok. Prinsip dasar tersebut 

antara lain : 

1. Asap rokok orang lain mematikan.   

2. Tidak ada batas aman bagi paparan asap rokok orang 

lain.   

3. Setiap warga negara wajib dilindungi secara hukum dari 

paparan asap rokok orang lain.   

4. Setiap pekerja berhak atas lingkungan tempat kerja yang 

bebas dari asap rokok orang lain.   

5. Hanya lingkungan tanpa asap rokok 100% yang dapat 

memberi perlindungan penuh bagi masyarakat. 

                                                 
43 World Health Organization, Indonesian’s Tobacco Profile (Tobacco Free 

Initiative), (Geneva: WHO, 2011). 
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6. Pembuatan ruang merokok dengan ventilasi atau filtrasi 

udara tidak efektif.   

 Beberapa hal yang menjadi prinsip dasar 

pengembangan Kawasan Tanpa Rokok menurut WHO (2011) 

antara lain :
44

 

1. Semua orang berhak dilindungi kesehatannya dari 

paparan asap rokok.  

2. Kawasan Tanpa Rokok merupakan upaya efektif untuk 

melindungi seluruh masyarakat dari asap rokok orang 

lain.  

3. Perlu peraturan berbentuk legislasi yang mengikat secara 

hukum.   

4. Untuk mencapai keberhasilan dalam penegakan dan 

penerapan Kawasan Tanpa Rokok diperlukan 

perencanaan yang baik dan Sumber Daya Manusia yang 

memadai.  

5. LSM dan Lembaga Profesi mempunyai peran yang 

penting.  

6. Pelaksanaan peraturan, penegakkan hukum, dan dampak 

Kawasan Tanpa Rokok harus dimonitor. 

6. Langkah-Langkah Pengembangan Kawasan Tanpa 

Rokok 

 Dalam pengembangan Kawasan Tanpa Rokok 

diperlukan beberapa langkah. Langkah-langkah tersebut 

adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengendalikan masalah tembakau di tingkat 

Provinsi, Kabupaten atau Kota maka perlu adanya 

Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja). Anggota Pokja 

terdiri dari berbagai unsur Pemerintah, LSM, Organisasi 

Keagamaan, Perguruan Tinggi, Organisasi Profesi. Pokja 

ini tidak boleh memiliki hubungan kerjasama dengan 

industry atau perusahaan rokok.  

 

 

 

                                                 
44 Ibid  
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2. Melakukan Analisis Situasi yang meliputi : 

a. Analisis terhadap peraturan dan kebijakan serta 

dukungan politis yang ada terhadap pengendalian 

masalah tembakau dan Kawasan Tanpa Rokok. 

b. Analisis terhadap sumber daya yang akan 

mendukung Kawasan Tanpa Rokok.  

c. Analisis terhadap potensi dari partisipasi masyarakat 

dalam Kaasan Tanpa Rokok. 

3. Pengembangan Kebijakan dan Strategi Kawasan Tanpa 

Rokok 

a. Menyiapkan data dasar “evidence based”, yaitu data 

prevalensi perokok, hasil survei sikap dan perilaku, 

polling survei untuk menilai pengetahuan dan 

dukungan masyarakat. Data ini dapat diperoleh dari 

data data sekunder maupun data primer yang dimiliki 

oleh tingkat nasional, maupun internasional.  

b. Untuk mendukung kebijakan Kawasan Tanpa Rokok 

melakukan diseminasi data kepada media massa, 

penentu kebijakan, dan kepada seluruh stakeholder 

dalam hal pengambilan kebijakan tentang bahayanya 

merokok. 

c. Untuk menggalang komitmen politis diadakan 

pertemuan Advokasi, Audiensi dengan pimpinan 

daerah (Bupati dan Ketua DPRD serta seluruh 

jajarann aparat pemerintah daerah Tulang  Bawang 

Barat) dan stakeholder. Dalam pertemuan tersebut 

disampaikanlah data dasar, integrasi konsep Kawasan 

Tanpa Rokok ke dalam Visi-Misi atau Program 

Pembangunan Daerah dan manfaat dari kebijakan 

Kawasan Tanpa Rokok, yaitu memiliki martabat 

karena dapat melindungi masyarakat, elegan 

(beradab/berakhlak) dan prestisius (bermartabat) 

karena memenuhi standar kesehatan masyarakat 

internasional, menurunkan biaya pengobatan, 

meningkatkan produktifitas, serta dapat meluruskan 

informasi yang keliru tentang berbagai dampak 

ekonomi yang tercantum dalam Peraturan Daerah 
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tentang Kawasan Tanpa Rokok pada industri jasa, 

serta tidak efektifnya ruang merokok atau ventilasi 

sebagai tempat pertukaran udara luar dan pengaruh 

yang ditimbulkan dari terpaparnya asap rokok. 

d. Penyusunan Perda disepakati sesuai dengan hak 

inisiatif oleh Pemda dan oleh DPRD).  

e. Membentuk Tim Penyusunan Draft Perda Kawasan 

Tanpa Rokok. Dalam penyusunan draft Perda 

Kawasan Tanpa Rokok, anggota Tim perlu mendapat 

training mengenai Kawasan Tanpa Rokok  dan 

berkonsultasi dengan tenaga ahli.  

f. Untuk menyusun strategi komunikasi sebelum Perda 

terbentuk, mendiskusikan draft Perda Kawasan 

Tanpa Rokok, serta untuk mendapatkan dukungan, 

maka diadakan pertemuan konsultasi dengan 

stakeholder.  

g. Menyerahkan draft Perda kepada 

Bupati/Walikota/Gubernur serta mendapat 

persetujuan.  

h. Menyerahkan draft Perda Kawasan Tanpa Rokok 

kepada DPRD untuk kemudian didiskusikan dan 

mendapat persetujuan dan menerbitkannya.  

i. Mengintegrasikan Kawasan Tanpa Rokok ke dalam 

visi-misi atau program pembangunan daerah.  

4. Komunikasi dan Informasi 

a. Melakukan pertemuan sosialisasi dengan para 

stakeholder. Materi sosialisasi yang diberikan 

menyangkut bahaya asap rokok orang lain, hak asasi 

dari perokok pasif dan perlu adanya perlindungan 

hukum. Teknik penyampaian komunikasi dapat 

dilakukan melalui kampanye di media massa, 

pendekatan terhadap tokoh masyarakat, jurnalis, 

press release, seminar, temu karya, dan lain-lain yang 

dapat menyampaikan informasi tersebut.  

b. Memberikan informasi kepada para perokok agar 

dapat mematuhi Perda yang telah diputuskan. 
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c. Memberikan informasi kepada seluruh penanggung 

jawab kawasan atau wilayah untuk dapat 

melaksanakan Kawasan Tanpa Rokok.  

d. Meningkatkan partisipasi seluruh komponen 

masyarakat dalam penerapan Kawasan Tanpa Rokok.  

e. Isi Perda mengenai kapan diberlakukan, dimana 

diterapkan, sanksi pelanggaran dan peran serta 

masyarakat, diumumkan melalui media massa dan 

disosialisasikan kepada tokoh masyarakat.  

f. Mengumumkan data pendapat masyarakat bahwa 

Perda telah dapat diterapkan, serta menyampaikan 

keberhasilan pelaksanaan Perda Kawasan Tanpa 

Rokok secara berkala.  

g. Mempublikasikan informasi keberhasilan 

pelaksanaan Perda Kawasan Tanpa Rokok dalam 

website dan media massa. 

5. Pelaksanaan dan Penegakan Perda Kawasan Tanpa 

Rokok 

a. Membentuk peraturan untuk pelaksanaan Perda 

Kawasan Tanpa Rokok (Perbup atau Perwali).  

b. Menyusun pedoman teknis pelaksanaan dan 

penegakan Perda Kawasan Tanpa Rokok serta 

mendistribusikannya kepada seluruh stakeholder dan 

organisasi terkait.  

c. Mekanisme koordinasi dibentuk untuk mencipatakan 

penegakan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa 

Rokok.Tim penegakan hukum yang dibentuk terdiri 

dari organisasi masyarakat (Dinas Kesehatan sebagai 

inisiator), perguruan tinggi, organisasi keagamaan, 

asosiasi hotel dan restoran, asosiasi olahraga, asosiasi 

transportasi, unsur pemerintahan, satuan Polisi 

Pamong Praja, dan lain-lain. Secara berkala hasil 

penegakan hukum tersebut dilaporkan kepada Bupati 

ataupun Walikota dalam hal pelanggaran yang 

ditimbulkan oleh petugas dan masyarakat. 

d. Untuk inspeksi dan penegakan dilaksanakan 

pelatihan bagi tim penegak hukum.  
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e. Untuk selalu memberi dukungan dalam penerapan 

Perda Kawasan Tanpa Rokok diadakan pertemuan 

konsultasi dengan stakeholder.  

f. Kurang lebih 15 hari setelah pemberlakuan masa 

penegakan hukum, dibuat tanda Kawasan Tanpa 

Rokok, sesuai standar dan mendistribusikannya 

kepada seluruh Kawasan Tanpa Rokok.  

g. Melakukan pemantauan (investigasi) kepatuhan 

pelaksanaan Perda Kawasan Tanpa Rokok.  

h. Layanan Berhenti Merokok disarankan untuk 

disediakan.  

i. Menyediakan layanan pengaduan online.  

j. Untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan 

permasalahan yang akan dihadapi dan cara 

penanggulangannya maka disiapkan materinya.  

k. Melaksanakan pengawasan internal oleh penanggung 

jawab tatanan meliputi deteksi pelanggaran, edukasi, 

teguran lisan, tertulis dan melaksanakan inspeksi 

rutin oleh tim penegak hukum.  

l. Menerapkan sangsi hukum dalam bentuk pemberian 

sanksi terhadap pelaku.  

m. Kemajuan dan masalah serta hal-hal yang 

mendukung pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok 

dikomunikasikan pada Rakorda. 

n. Dalam proses penyusunan dan pelaksanaan Kawasan 

Tanpa Rokok dilibatkan seluruh komponen 

masyarakat termasuk pelaku bisnis. 

6. Monitoring dan Evaluasi 

a. Melakukan monitoring dan evaluasi tingkat 

kepatuhan, dampak kesehatan dan ekonomi.  

b. Mengadakan jejak pendapat masyarakat terhadap 

penerapan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok 

(sebelum dan setelah penerapan).  

c. Mengadakan monitoring kualitas udara (Kemenkes, 

2011). 

Dari penjelasan diatas bahwa pada 1830, tembakau yang 

dilinting di dalam kertas tiba di Perancis dan negeri ini pula 
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istilah sigaret atau rokok pertama kali ditemukan. Mesin pembuat 

rokok pertama yang dipatenkan adalah buatan Juan Nepomuceno 

Adorno dari Meksiko pada 1847. Kemudian pelaksanaan 

kawasan tanpa rokok ini dilaksanakan oleh Direktur Rumah Sakit 

Umum Daerah Tulang Bawang Barat dan pelanggar nya adalah 

masyarakat yang tidak memahami aturan Kawasan Tanpa Rokok 

yang diterapkan di Rumah Sakit Umum Daerah Tulang Bawang 

Barat. 

 

E. Rokok Dalam Timbangan Hukum Islam dalam  Fiqh Siyasah 

Tanfidziyah 

Hukum Islam yang dimaksud ini adalah yang diambil dari 

fiqh siyasah tanfidziyah untuk dibangun dengan pertimbangan 

yang sempurna oleh sang pencipta. Tujuan utama disyari‟atkannya 

hukum Islam adalah untuk kemaslahatan umat manusia, untuk 

mewujudkan kebaikan sekaligus menghindari kesulitan atau 

membawa manfaat dan menolak kemudharatan baik di dunia 

maupun di akhirat.
45

 Dalam hal ini rokok ditimbang dalam 

Darurriyyah Khamsah. 

Darurriyyah khamsah merupakan tujuan syari‟at untuk 

memelihara (menjaga) lima unsur yang mesti dijaga demi 

terwujudnya kemaslahatan  (al-maslahat) agama dan dunia. 

Apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan 

(almafsadat) bahkan hilangnya hidup dan kehidupan.
46

 

Sebagai landasan dasar untuk menimbang dan menentukan 

relevansi hukum- hukum yang telah ada, yaitu dengan 

memperhatikan masalah-masalah yang timbul di muka bumi ini, 

dalam perumusan hukum tersebut tidak pernah terlepas dari lima 

unsur dasar yaitu: 

 

 

                                                 
45 Ghafar Shidiq, Teori Maqashid Al-Syari‟ah Dalam Hukum Islam,  

Diakses melalui situs : https://media.neliti.com/media/publications/220106-none.pdf 

Pada Tanggal 20 Juli 2020 
46 Afridawati, Tratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, 

Keturunan Dan Harta), (Al-Qistu Vol. 13, No. 1 2015), h. 15. (On-Line) Tersedia Di 

http://jurnal.fs.iainkerinci.ac.id/index.php/alqisthu/issue/view/1 (20 Juli 2020), Pukul 

06.58 WIB), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. 
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1. Memelihara Agama (al-din) 

Beragama merupakan kebutuhan utama manusia yang harus 

dipenuhi, karena agamalah yang dapat menyentuh nurani 

manusia. Allah SWT memerintahkan manusia untuk tetap 

berusaha menegakkan agama. Agama harus dipelihara karena 

agama merupakan kumpulan akidah, ibadah, dan muamalah 

yang disyari‟atkan Allah SWT untuk mengatur hubungan 

manusia dengan Allah SWT dan hubungan manusia dengan 

sesamanya. 

2. Memelihara Jiwa (al-nafs) 

Memelihara (menjaga) jiwa diri manusia (nyawa). Islam 

mensyari‟atkan agar mewujudkan dan melestarikan ras 

manusia untuk melanjutkan keturunan. Agar dapat menjaga 

dan menjamin kehidupan manusia, Islam melindungi seluruh 

umat manusia dari segala hal yang membahayakan dan 

menjaga keselamatan jiwa manusia dari pembunuhan tanpa 

alasan yang benar, Allah SWT mengharamkan membunuh 

atau menyakiti manusia tanpa alasan yang dibenarkan oleh 

Islam. Selain larangan menghilangkan nyawa orang lain, 

Islam juga melarang seseorang untuk bunuh diri. Segala 

sesuatu yang berdampak buruk untuk diri sendiri maupun 

orang lain dilarang dalam Islam. 

3. Memelihara Akal (al-aqli) 

Memelihara (menjaga) akal adalah sebuah nikmat yang 

agung. Allah SWT memberinya agar membedakan antara 

manusia dengan makhluk lainya. Karena itu Allah SWT 

mensyari‟atkan untuk menjaganya dan menganjurkan untuk 

memanfaatkan akal untuk mendapat ilmu. Agar dapat 

menjaganya, Allah melarang segala sesuatu yang dapat 

merusak atau melemahkan akal. 

4. Memelihara Keturunan (al-nasl) 

Memelihara (menjaga) Keturunan adalah karena itu syari‟at 

tetap melestarikan pernikahan dan menganjurkannya. Agar 

dapat menjaganya, dalam Islam diwajibkannya memperbaiki  

kualitas  keturunan, membina sikap  mental generasi penerus 

maka dari itu seseorang dianjurkan untuk menjaga keturunan 

sejak bayi berada dalam kandungan. 
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5. Memelihara Harta (al-mal) 

Memelihara (menjaga) harta adalah salah satu sebab agar 

dapat bertahan hidup. Maka dari itu Islam melarang 

menghambur-hamburkan harta untuk hal yang banyak 

berdampak buruk bagi kehidupan manusia.
47

 

Dalam hal ini, Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa: 

“Sesungguhnya mengambil manfaat dan menolak mudharat 

adalah menjadi tujuan  makhluk.  Baik dan buruknya  makhluk  

sangat  tergantung sejauh  mana  tujuan   makhluk    tersebut  telah  

berhasil  dicapai. Namun yang dimaksud dengan kemashlahatan 

disini adalah memelihara tujuan syara‟. Tujuan syara‟  yang 

berhubungan dengan makhluk meliputi: menjaga agama,  jiwa,  

akal,  keturunan  dan   harta   mereka.  Setiap hal yang 

mengandung upaya menjaga lima perkara pokok tersebut adalah 

maslahat.  Sebaliknya, setiap hal yang tidak mengandung lima 

perkara pokok tersebut adalah mafsadah.” Imam Al-Syathibi 

dalam kitab Al-Muwafaqat  berkata “sekali-kali tidaklah   syariat  

itu  dibuat   kecuali  untuk merealisasikan  manusia  baik  di dunia  

maupun di akhirat dan dalam rangka mencegah  kemafsadatan 

yang akan menimpa mereka.” Rokok mengandung banyak 

dampak buruk bagi kesehatan baik bagi perokok atau orang yang 

ada di sekitarnya. Merokok dapat menyebabkan penyakit kanker, 

serangan jantung, gangguan kehamilan dan janin.  Suatu 

kemaslahatan harus mempunyai ukuran yang kongkret.
48

 

Berdasarkan hal di atas maka ada beberapa ayat yang 

membahas mengenai kemudharatan yaitu terdapat dalam firman 

Allah surat Al-Maidah (5) ayat 3: 

ِ بِِّۦ  ِش ٱَّللَّ ٍۡ ِْمَّ نَِغ َيبَٰٓ أُ َٔ نَۡحُى ٱۡنِخُِضٌِش  َٔ ُو  ٱنذَّ َٔ خَتُ  ٍۡ ًَ ُكُى ٱۡن ٍۡ َيۡج َعهَ ُحشِّ

ٱنۡ  بُُع إَِّلَّ َيب َٔ َيبَٰٓ أََكَم ٱنغَّ َٔ ٱنَُِّطٍَحتُ  َٔ ٌَتُ  خََشدِّ ًُ ٱۡن َٔ قَُٕرةُ  ٕۡ ًَ ٱۡن َٔ َخُِقَتُ  ُۡ ًُ

َو  ٕۡ نُِكۡى فِۡغق ٌۗ ٱۡنٍَ
ِىِۚ َر  ْٕا بِٱۡۡلَۡصنَ  ًُ أٌَ حَۡغخَۡقِغ َٔ َيب ُربَِح َعهَى ٱنُُُّصِب  َٔ خُۡى  ٍۡ َركَّ

ٍَ َكفَُشْٔا ِيٍ ِدٌُُِكۡى فََل حَخۡ  ۡهُج نَُكۡى ٌَئَِظ ٱنَِّزٌ ًَ َو أَۡك ٕۡ ٌِِۚ ٱۡنٍَ ٕۡ ٱۡخَش َٔ ُْۡى  ٕۡ َش

                                                 
47 Ibnu Abdul Ghofur, Fenomena Relevansi Fiqh Klasik,  (cet. 2; Kediri: 

CV. Harapan Mandri, 2006), h. 9   
48 A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fiqh, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), 

h. 29.  
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ٍِ ٱۡضطُشَّ فًِ  ًَ  فَ
بِۚ ُٗ َى ِدٌ ۡعهَ  َسِضٍُج نَُكُى ٱۡۡلِ َٔ خًِ  ًَ ُكۡى َِۡع ٍۡ ُج َعهَ ًۡ ًَ أَۡح َٔ ِدٌَُُكۡى 

ِحٍىٞ  َ َغفُٕٞس سَّ ٌَّ ٱَّللَّ ِ ۡثٖى فَئ ِ َش ُيخََجبَِٖف ۡلِّ ٍۡ َصٍت َغ ًَ  َيۡخ
”Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging 

babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, 

yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan 

diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu 

menyembelihnya dan (diharamkan bagimu) yang disembelih 

untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan 

anak panah  (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah 

kefasikan. pada hari ini orangorang kafir telah putus asa untuk 

(mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada 

mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari ini telah 

Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan 

kepadamu nikmat-Ku, dan telah Kuridhai Islam itu Jadi agama 

bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa 

sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun 

lagi Maha Penyayang.” (Q.S. al-Maidah (5) ayat 3). 

Ayat di atas, menjelaskan bahwa Allah dengan keras 

melarang hambanya untuk memakan makanan yang haram seperti 

memakan bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang 

disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, 

yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali 

yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) 

yang disembelih untuk berhala dan (diharamkan juga) mengundi 

nasib dengan anak panah. Karna sesungguhnya Allah telah 

mencukupkan nikmatnya pada semua hambanya. Sebagaimana 

dimaklumi bersama bahwa makanan mempunyai pengaruh yang 

dominan bagi diri orang yang memakannya, artinya : makanan 

yang halal, bersih dan baik akan membentuk jiwa yang suci dan 

jasmani yang sehat. Sebaliknya, makanan yang haram akan 

membentuk jiwa yang keji dan hewani. Oleh karena itulah, Islam 

memerintahkan kepada pemeluknya untuk memilih makanan yang 

halal serta menjauhi makanan yang haram. Dalam Al-Qur‟an dan 

sunnah memang belum dijelaskan secara rinci tentang hukum 

rokok, namun para ulama melakukan kesepakatan untuk 

mengharamkan rokok apabila membawa dampak buruk terhadap 
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dirinya sendiri maupun orang lain. Akan tetapi, jika merokok 

dapat membawa dampah baik atau dengan merokok seseorang 

tersebut dapat menjadi lebih baik maka merokok diperbolehkan. 

Apabila dalam menghadapi suatu perkara antara maslahat 

dan mafsadah, maka yang harus dipilih adalah maslahatnya yang 

lebih banyak. Ketika kedua-duanya sama banyaknya atau kuatnya, 

maka menolak mafsadah lebih baik dari meraih kemaslahatan, 

sebab menolak suatu kemafsadatan merupakan kemaslahatan.   

 

F. Pandangan Ulama Tentang  Kawasan Tanpa Rokok 

Permasalahan rokok bukanlah masalah baru dalam 

pembahasan hukum Islam. Sudah lama ulama berbeda pendapat 

tentang permasalahan ini. Menurut Abdullah bin Abdurrahman 

Al-Sanad, dalam bukunya Nashihah Al-Insan’ Ala Isti’mal 

AlDukhan, rokok dikenal oleh bangsa Eropa sekitar 915 H atau 

1518 M, ketika sekelompok pakar mereka menemukan tumbuhan 

“aneh” di Tobaco (Meksiko). Benihnya mereka bawa pulang dan 

dari sana tersebar ke daerah-daerah lain, termasuk ke wilayah  

negeri-negeri Islam. Itu sebabnya tidak ditemukan pendapat 

ulama masa lalu tentang hukum merokok.
49

 

Namun, melalui pemahaman tentang maqashid syari’ah 

(tujuan agama) kita dapat mengetahui hukum merokok dan 

persoalan-persoalan “baru” lainnya. Tujuan tuntunan agama 

adalah memelihara lima hal pokok, yaitu ajaran agama, jiwa, 

akal, harta, dan keturunan.
50

 Setiap aktivitas yang menunjang 

salah satunya, pada prinsipnya dibenarkan atau diterima dalam 

Islam dan sebaliknya demikian, pembenaran itu bisa mengambil 

hukum wajib, sunah, mubah, makruh dan haram. 

1. Pendapat Ulama yang Mengharamkan 

Pendapat ini dipegang oleh Al-Qalyubi, Al-Laqqani, 

AlBujairomi dan Asy-Syaranbila. Mereka berpendapat bahwa 

                                                 
49 Nurlaila Harun, Hukum Merokok Menrut Tinjauan Nash dan Kaidah 
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rokok merusak kesehatan, menyebabkan orang mabuk, tidak 

berkesadaran, baunya tidak disenangi orang lain, dan 

dipandang pemborosan.
51

 Intinya merokok membawa 

mudharat untuk dirinya sendiri dan orang lain. Adapun dalil-

dalilnya yaitu: 

a. Memabukkan 

Mereka mengatakan bahwa rokok itu memabukkan, 

sedangkan tiap-tiap yang memabukkan itu hukumnya 

haram. Yang dimaksud dengan memabukkan ialah segala 

sesuatu yang dapat menutup akal, meskipun hanya sebatas 

tidak ingat (dialami oleh orang-orang yang pertama kali 

melakukannya). Artinya, merokok bisa mejadikan pikiran 

kacau, menghilangkan pertimbangan akalnya, menjadikan 

nafasnya sesak, dan dapat teracuni. Mabuk dalam hal ini 

bukan karena lezat dan bukan pula menggigil. Sedangkan 

sebagian dari mereka tidak memperbolehkan orang yang 

merokok itu menjadi imam.
52

 

b. Melemahkan Badan 

Mereka berkata, kalaupun merokok itu tidak sampai 

memabukkan, minimal perbuatan itu dapat menyebabkan 

tubuh menjadi lemah dan loyo. Dari Ummu Salamah r.a: 

شخَ فْ يُ َٔ شْ كِ غْ يَ  مَّ كُ  ىَ هَّ عَ َٔ  ِّ ٍْ هَ عَ  ٕ هللاُ هَ صَ  هللاُ  لَ ْٕ عُ سَ  ىَ ِْ   
“Bahwa Rasulullah SAW melarang segala sesuatu 

yang memabukkan dan melemahkan.” (H.R. Ahmad dan 

Abu Daud). 

c. Menimbulkan Mudharat 

1) Mudharat pada badan yaitu menjadikan badan lemah, 

wajah pucat, terserang batuk, bahkan dapat 

menimbulkan penyakit paru-paru yang 

mengakibatkan kematian. Berdasarkan firman Allah 

dalam surat An-Nisa (4) ayat 29:  

ب ًٗ ٌَ بُِكۡى َسِحٍ َ َكب ٌَّ ٱَّللَّ ْا أََفَُغُكۡىِۚ إِ َٰٕٓ ُ ََّل حَۡقخُه َٔ  
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“Dan janganlah kalian membunuh diri kalian 

sendiri, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepada 

kalian.” (Q.S. An-Nisa (4) ayat 29).    

2) Mudharat pada harta yaitu bahwa merokok itu 

menghambur-hamburkan harta, yakni 

menggunakannya untuk sesuatu yang tidak 

bermanfaat bagi badan dan ruh, tidak bermanfaat 

didunia dan akhirat.
53

 Sedangkan Nabi Muhammad 

SAW telah melarang membuang-buang harta, Allah 

SWT berfirman dalam surat Al-Isra (17) ayat 26-27: 

ۡس  ََّل حُبَزِّ َٔ بٍِِم  ٍَ ٱنغَّ ٱۡب َٔ  ٍَ ۡغِكٍ ًِ ٱۡن َٔ ُۥ  َءاِث َرا ٱۡنقُۡشبَى  َحقَّّ َٔ

ٌَّ ٱنۡ  ٦٢حَۡبِزًٌشا  ٌَ إِ َكب َٔ  ٍِۡۖ ِطٍ  ٍَ ٌَ ٱنشَّ  َٕ ْا إِۡخ َٰٕٓ ٍَ َكبَُ ِسٌ بَزِّ ًُ

ٍُ نَِشبِِّّۦ َكفُٕٗسا طَ  ٍۡ  ٦٢ ٱنشَّ
1) “Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang 

dekat haknya, kepada orang miskin dan orang yang 

dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-

hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya 

pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara 

syaitan dan syaitan itu sangat ingkar kepada 

tuhannya.” (Q.S. Al-Isra (17) ayat 26-27). 

2. Pendapat Ulama yang Memakruhkan 

Pendapat ini dipegang oleh Syekh Abu Sahal Muhammad bin 

Al-Waizh Al-Hanafi berkat: “Kemakruhan bagi perokok 

disebabkan menjadikan pelakunya hina dan sombong, 

memutuskan hak dan keras kepala. Selain itu, segala sesuatu 

yang baunya menganggu orang lain adalah makruh,
54

 sama 

halnya dengan memakan bawang merah. Maka asap rokok 

memiliki dampak negatif ini lebih utama untuk dilarang, dan 

perokoknya lebih banyak dilarang masuk masjid serta 

menghadiri pertemuan-pertemuan.” Adapun alasan pendapat 

ulama yang memakruhkan adalah: 
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(Jakarta: Dar Ibn Katsir, 2001), h. 481. 



 43 

a. Bahaya, merokok itu tidak lepas dari dharar (bahaya), 

lebih-lebih jika terlalu banyak melakukannya. Sedangkan 

sesuatu yang sedikit itu bila diteruskan akan menjadi 

banyak. 

b. Mengurangi harta yang dapat digunakan untuk hal-hal 

yang lebih baik dan lebih bermanfaat bagi sahabatnya dan 

bagi orang lain. 

c. Bau dan asapnya menganggu serta menyakiti orang lain 

yang tidak merokok  

d. Menurunkan harga diri/wibawa bagi orang yang 

mempunyai kedudukan sosial terpandang.  

e. Dapat melalaikan seseorang untuk beribadah secara 

sempurna.  

f. Bagi orang yang biasa merokok, akan membuat 

pikirannya kacau jika pada mau saat ia tidak mendapatkan 

rokok.  

g. Jika perokok menghadiri tempat umum, ia akan 

menganggu orang lain. 

3. Pendapat Ulama yang Membolehkan 

Pendapat ini dipegang oleh Syekh Mushthafa As-Syuthi Ar-

Rabbani, ia berkata: “setiap orang yang mengerti tentang 

pokok-pokok agama dan cabang-cabangnya, yang mau 

bersikap objektif, apabila ia ditanya tentang hukum merokok 

setelah rokok dikenal banyak orang serta banyaknya anggapan 

yang mengatakan bahwa rokok dapat membahayakan akal dan 

badan niscaya ia akan memperbolehkannya. Sebab asal segala 

sesuatu yang tidak membahayakan dan tidak ada nash yang 

mengharamkannya adalah halal dan mubah, sehingga ada dalil 

syara‟ yang mengharamkannya. Adapun alasannya 

memperbolehkan merokok ini adalah berpegang pada kaidah 

bahwa asal segala sesuatu itu boleh, sedangkan anggapan 

bahwa rokok itu memabukkan atau menjadikan lemah itu 

tidak benar. Memang benar bahwa orang yang tidak biasa 

merokok akan merasakan mual bila ia pertama kali 

melakukannya, tetapi hal ini tidak menjadikan haram. Jika 

orang menganggap merokok sebagai perbuatan menghambur-

hamburkan, maka hal ini tidak hanya terdapat pada rokok. 
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4. Pendapat Ulama Mutaakhirin 

a. Syekh Hasanain Makhluf, mufti Mesir, yang 

menginventarisasi pendapat sebagaian ulama sebelumnya, 

berpendapat bahwa hukum rokok adalah mubah. Beliau 

juga mengatakan bahwa keharaman dan kemakruhannya 

apabila timbul faktor-faktor lain, seperti jika 

menimbulkan mudharat baik banyak atau sedikit terhadap 

jiwa maupun harta atau karena mendatangkan mafsadat 

dan mengabaikan hak istri dan anak-anaknya atau orang 

yang nafkahnya menjadi tanggungannya menurut syara‟. 

Apabila terdapat unsurunsur seperti ini maka hukumnya 

menjadi makruh atau haram, sesuai dengan dampak yang 

ditimbulkannya. Sebaliknya, jika tidak terdapat dampak 

negatif seperti itu, maka hukumnya halal.
55

 

b. Syekh Muhammad Ibnu Mani‟ (Ulama Arab Saudi), 

berkata dalam kitabnya  Ghayatul Muntaha, sebagai 

berikut: “Pendapat yang memperbolehkan rokok adalah 

pendapat orang yang mengigau sehingga tidak perlu 

dihiraukan. Diantara mudharat yang ditimbulkannya ialah 

merusak badan, menimbulkan bau yang kurang sedap dan 

menganggu orang lain, serta dapat menghambur-

hamburkan harta tanpa ada gunanya. Maka janganlah 

anda terpedaya oleh perkataan orangorang yang 

menganggapnya mubah. Sebab, setiap orang boleh 

diambil atau ditolak perkataannya, kecuali Rasulullah 

SAW, yang tidak boleh ditolak perkataannya. 

c. Al Maghfur Syekhul Akbar Mahmud Syaltut, Rektor Al-

Azhar, di dalam kitab beliau: “Kalaupun tembakau tidak 

menjadikan mabuk dan tidak merusak akal, tetapi masih 

menimbulkan mudharat yang dapat dirasakan 

pengaruhnya pada kesehatan orang yang merokok dan 

tidak merokok. Para dokter telah menjelaskan bahwa 

unsur-unsur yang ada di dalamnya diketahui mengandung 

racun. Karena itu tidak diragukan lagi bahwa tembakau 
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(merokok) dapat menimbulkan gangguan dan mudharat, 

sedangkan hal ini merupakan sesuatu yang buruk dan 

terlarang menurut pandangan Islam. Disisi lain, 

pegeluaran belanja rokok ternyata lebih bayak, padahal 

anggaran tersebut dapat digunakan untuk sesuatu yang 

lebih baik dan bermanfaat. Maka dari sudut pandang ini 

merokok jelas-jelas dilarang dan tidak diperbolehkan 

syara‟. 

5. Pendapat Ulama Indonesia 

a. Fatwa MUI, Salah satu hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa 

se-Indonesia III di Padang Panjang, Sumatera Barat 23 

hingga 26 Januari 2009 mengeluarkan fatwa soal hukum 

haramnya merokok bagi anak-anak, wanita hamil, dan di 

tempat umum.
56

 Bagi anak-anak, paparan asap rokok bisa 

meningkatkan risiko tejadinya berbagai gangguan 

kesehatan dan penyakit. Bayi dan anak-anak yang 

terpapar asap rokok berisiko tinggi mengalami iritasi 

mata, infeksi telinga, alergi, asma, bronkitis, pneumonia, 

meningitis, dan sindrom kematian bayi mendadak. Bagi 

ibu hamil rokok dapat berdampak buruk bagi kesehatan 

baik kesehatan janin. Bahaya yang ditimbulkan dari asap 

rokok ini adalah bayi lahir dengan berat rendah, bayi lahir 

prematur, sindrom kematian bayi mendadak dan 

keguguran. 

b. Menurut Quraisy Sihab, Majelis Ulama Indonesia (MUI) 

dalam Musyawarah Nasional (MUNAS) tahun 1983 

merumuskan “Kesehatan sebagai ketahanan jasmani, 

rohani, dan sosial yang dimiliki oleh manusia sebagai 

karunia Allah SWT yang wajib disyurukuri dengan 

mengamalkan tuntunannya dan memelihara serta 

mengembangkannya.” Memang banyak sekali tuntunan 

agama yang merujuk kepada tiga jenis kesehatan tersebut. 

Dalam konteks kesehatan fisik misalnya ditemukan sabda 

Nabi Muhammad SAW: “Sesungguhnya badanmu 
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mempunyai hak atas dirimu. Demikian juga ketika Nabi 

Muhammad SAW menegur sahabatnya yang bermaksud 

melampaui batas dalam beribadah, sehingga kebutuhan 

jasmaninya terabaikan dan kesehatannya terganggu. 

Pembicaraan literatur keagamaan tentang kesehatan fisik 

dengan meletakkan prinsip: “pencegahan itu lebih baik 

dari pada pengobatan”. Tidak merokok merupakan salah 

satu usaha pencegahan terhadap penyakit. Karena itu kitab 

suci dan sunah nabi yang pada dasarnya mengarah pada 

upaya pencegahan. Salah satu sifat manusia yang secara 

tegas dicintai Allah adalah menjaga kebersihan. 

Kebersihan digandengkan  dengan taubat. Sebagaimana 

disebutkan dalam Al-Qur‟an surat Al-Baqarah (2) ayat 

151 Allah SWT Berfirman: 

ٍُكۡى  ٌَُضكِّ َٔ خَُِب  ُكۡى َءاٌَ  ٍۡ ُُكۡى ٌَۡخهُْٕا َعهَ بَٰٓ أَۡسَعۡهَُب فٍُِكۡى َسُعَّٕٗل يِّ ًَ َك

ب نَىۡ  ُكى يَّ ًُ ٌَُعهِّ َٔ تَ  ًَ ٱۡنِحۡك َٔ َب 
ُكُى ٱۡنِكخَ  ًُ ٌَُعهِّ َٔ  ٌَ ٕ ًُ   ١٥١حَُكَُْٕٕا حَۡعهَ

“Sebagaimana (Kami telah menyempurnakan 

nikmat Kami kepadamu) Kami telah mengutus kepadamu 

Rasul diantara kamu yang membacakan ayat-ayat Kami 

kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan 

kepadamu Al Kitab dan Al-Hikmah, serta mengajarkan 

kepada kamu apa yang belum kamu ketahui” (Q.S. Al-

Baqarah (2) ayat 151). 

Berdasarkan informasi mengenai hasil penelitian bahwa 

merokok dapat menyebabkan berbagai macam penyakit dalam 

seperti kanker, paru-paru, jantung, dan lainnya setelah sekian 

lama membiasakannya. Tiga pendapat di atas dapat berlaku  

secara general, dalam arti mubah, makruh, dan haram itu bagi 

siapapun orangnya. Namun bisa jadi tiga macam hukum tersebut 

berlaku secara personal, dengan pengertian setiap orang akan 

terkena hukum yang berbeda sesuai dengan apa yang 

diakibatkannya, baik terkait kondisi orangnya atau kwantitas 

yang dikonsumsinya. 
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BAB III 

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Rumah Sakit Umum Daerah Tulang 

Bawang Barat 

1. Sejarah Rumah Sakit 

Rumah Sakit Umum Daerah Tulang Bawang Barat 

baru beroperasi pada tahun 2016. Direktur Rumah Sakit 

Umum Daerah Tulang Bawang Barat sejak awal berdiri 

dipimpin oleh Direktur Dr. Pramono Satrio Wibowo hingga 

sekarang. Peresmian Rumah Sakit Umum Daerah Tulang 

Bawang Barat dilakukan langsung oleh Bupati Tulang 

Bawang Barat. 

Rumah Sakit Umum Daerah Tulang Bawang Barat 

merupakan rumah sakit milik pemerintah Kabupaten Tulang 

Bawang Barat yang beralamatkan di Jl. Diponegoro Tiyuh 

Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah 

Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung dan 

mulai beroperasi sejak bulan Februari 2016, memiliki luas 

tanah sebesar 42.490 m
2
.
57

  

2. Visi dan Misi 

Visi Rumah Sakit Umum Daerah Tulang Bawang 

Barat yaitu mewujudkan Masyarakat Tulang Bawang Barat 

Sehat dan Berdaya Saing. Sedangkan misi Rumah Sakit 

Umum Daerah Tulang Bawang Barat yaitu: 

a. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang 

berkualitas. 

b. Meningkatkan upaya dan mutu pelayanan kesehatan. 

c. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas 

dan berdaya saing. 

d. Meningkatkan sarana dan prasarana Rumah Sakit Umum 

Daerah Tulang Bawang Barat. 

                                                 
57 Eko Saputra, wawancara dengan Dokter Rumah Umum Daerah Tulang 

Bawang Barat, Jum‟at, 05 November 2021. 
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e. Menjadi salah satu Rumah Sakit rujukan di Kabupaten 

Tulang Bawang Barat.
58

 

3. Struktur Organisasi 

Rumah Sakit Umum Daerah Tulang Bawang Barat 

memiliki 13 instalansi yang terdiri dari beberapa ruangan. 

Dalam alur pembagian tugasnya dijelaskan pada struktur 

organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Tulang Bawang Barat 

di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Sarana dan Prasarana 

Sarana dan prasana Rumah Sakit Umum Daerah 

Tulang Bawang Barat adalah:
59

 

a. Poliklinik  

Rumah Sakit Umum Daerah Tulang Bawang Barat 

memiliki beberapa poliklinik, yaitu poliklinik umum, 

spesialis dan gigi. Poliklinik spesialis terdiri atas 

                                                 
58 Ibid  
59 Achmad  Nawawi, wawancara dengan Perawat Rumah Sakit Umum 

Daerah Tulang Bawang Barat, Jum‟at 05 November 2021. 
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poliklinik penyakit dalam, anak, kebidanan dan 

kandungan, bedah. 

b. Ruang Perawatan 

Ruang Perawatan Rumah Sakit Umum Daerah Tulang 

Bawang Barat terdiri dari 55 tempat tidur yang terdiri 

atas: 

1) Kelas III  : 15 tempat tidur 

2) Kelas I  : 7 tempat tidur 

3) VIP   : 5 tempat tidur 

4) VVIP   : 6 tempat tidur  

5) Ruang Isolasi  : 2 tempat tidur 

6) Ruang Inkubator : 5 buah 

7) Rawatan Bayi  : 15 tempat tidur 

c. Ruang Operasi 

Kamar operas buka 24 jam, dengan perlengkapan 

mutakhir dan ruang persiapan operasi serta ruang 

pemulihan yang memadai. Kamar operasi juga dilengkapi 

unit sterilisasi alat, linen, dan ruangan. 

d. Instalasi Gawat Darurat 

Instalasi Gawat Darurat (IGD) buka 24 jam dengan 

perawat dan dokter yang siap melayani pasien yang 

membutuhkan pertolongan gawat darurat. Memiliki 

tenaga medis dan paramedis yang terlatih di bidang 

kegawatdaruratan 

e. Laboratorium Klinik 

Fasilitas laboratorium dilengkapi dengan sarana dan 

prasarana yang lengkap dan mutakhir di bawah tenaga 

yang berkualitas. Beragam pemeriksaan yang dapat 

dilakukan, antara lain pemeriksaan hematologi, kimia 

klinik, imunologi, mikrobiologi, sitologi, serologi, 

hormon, urine (air seni), tinja, darah, sputum (dahak) dan 

lainnya, untuk menentukan diagnosisi dengan lebih baik. 

f. Instalasi Radiologi 

Rumah Sakit Umum Daerah Tulang Bawang Barat 

dilengkapi dengan beragam kelengkapan Instalasi 

Radiologi seperti Rontgen dan USG dengan sistem 

komputerisasi. Rumah sakit memiliki fasilitas C-AR 
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untuk processing digital, Dental X-Ray, Conventional X-

Ray, USG 4D, Echocardiology, serta kelengkapan 

radiologi lainnya. 

g. Instalasi Farmasi 

Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Tulang 

Bawang Barat melayani pasien selama 24 jam, baik 

pasien internal maupun pasien umum yang membutuhkan 

obat-obatan 24 jam. 

h. Ruang Perawat 

Ruang Perawat (nurse-station) untuk rawat jalan terletak 

dengan poliklinik, di lantai . setiap ruang perawatan di 

Instalasi Rawat Inap, mempunyai Ruang Perawat (nurse-

station) masing-masing. 

i. Ruang Administrasi 

Kegiatan administrasi manajemen Rumah Sakit Umum 

Daerah Tulang Bawang Barat didukung oleh fasilitas 

komputerserver; PSTN Telkom (2 direct-line, 1 fax-line 

dan 3 internet-line); Line PABX dengan 30 buah nomor 

ekstensi, dan peralatan perkantoran lain yang memadai. 

j. Ambulance  

Rumah Sakit Umum Daerah Tulang Bawang Barat 

memiliki 1 (satu) buah ambulance gawat darurat yang 

dapat mengevakuasi pasien dari dan ke rumah sakit. 

k. Instalasi Gizi 

Adalah unit yang mengelola kegiatan pelayanan gizi 

rumah sakit secara efektif dan efisien dengan berorientasi 

pada kepuasan pelanggan baik internal maupun eksternal. 

Didukung oleh ahli gizi, Instalasi Gizi Rumah Sakit 

Umum Daerah Tulang Bawang Barat berupaya agar 

tercipta sistim pelayanan gizi di rumah sakit yang 

memperhatikan spesifikasi gizi dan penyakit, serta 

merupakan bagian dari pelayanan kesehatan dalam 

rangka meningkatkan dan mengembangkan mutu 

pelayanan rumah sakit 
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5. Sumber Daya Manusia 

1) Dokter Umum  : 9 orang 

2) Dokter Spesialis  : 6 orang 

3) Perawat   : 30 orang 

4) Bidan   : 47 orang 

5) Dokter Gigi  : 1 orang 

6) Analis   : 6 orang 

7) Apoteker   : 3 orang 

8) Gizi   : 1 orang 

9) Kesling   : 1 orang
60

 

 

B. Hasil Penelitian 

Rumah Sakit Umum Daerah Tulang Bawang Barat masih 

belum maksimal dalam menerapkan Kawasan Tanpa Rokok 

dikarenakan masih ada pengunjung belum mengetahui batasan-

batasan wilayah Kawasan Tanpa Rokok. Masyarakat juga tidak 

peduli dengan adanya stiker di ruang tunggu pengunjung tentang 

Kawasan Tanpa Rokok.
61

 

Selain itu juga Kurangnya sumber daya manusia dan sanksi 

yang tegas, sehingga menyebabkan masih bebasnya orang-orang 

merokok sembarangan tempat di lingkungan Rumah Sakit Umum 

Daerah Tulang Bawang Barat. Tidak ada aturan tertentu mengenai 

jumlah anggaran yang digunakan tergantung dari kebijakan 

Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Tulang Bawang Barat selaku 

penanggung jawab pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok. 

Secara tegas pemerintah daerah Tulang Bawang Barat 

bertindak tegas bagi siapa saja yang melanggar peraturan daerah 

tersebut dan akan dikenakan sanksi administratif, yang diatur 

dalam Pasal 25, bunyi Pasalnya dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Setiap Pemimpin badan yang tidak memenuhi kewajiban 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,Pasal 8 ayat (2), Pasal 

9 ayat (2), Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 

ayat (2),Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (2) dikenakan 

                                                 
60 Refki, wawancara dengan Perawat rumah Sakit Umum Daerah Tulang 

Bawang Barat, Jum‟at 05 November 2021. 
61 Yudi Gunawan, wawancara dengan Security Rumah Sakit Umum daerah 

Tulang Bawang Barat, Jum‟at 05 November 2021. 
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sanksi administrasi dengan tata cara sebagai berikut: 

a. Teguran tertulis pertama; 

b. Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diterimanya 

teguran tertulis pertama tidak ditanggapi, diberikan 

teguran tertulis kedua; 

c. Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diterimanya 

teguran tertulis kedua tidak ditanggapi, diberikan teguran 

tertulis ketiga; 

d. Dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diterimanya teguran 

tertulis ketiga tidak juga ditanggapi,pemimpin badan 

dikenakan denda administrasi dan/atau penyegelan; 

e. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf d dikenakan denda paling banyak sebesar Rp. 

1.000.000,- (satu juta rupiah). 

2. Setiap pimpinan badan yang telah melakukan pelanggaran 

sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, dikenakan sanksi 

administrasi berupa pencabutan izin tempat usaha dan 

penutupan tempat usaha.
62

 

Berdasarkan aturan di atas sudah cukup jelas bagi siapa 

yang melanggar aturan peraturan daerah tersebut akan dikenakan 

sanksi.  

Rumah Sakit Umum Daerah Tulang Bawang Barat telah 

mendapatkan sosialisasi Kawasan Tanpa Rokok dari Dinas 

Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat, namun pelaksanaan 

kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Rumah Sakit Umum Daerah 

Tulang Bawang Barat belum terlaksana secara maksimal. Hal ini 

dapat disebabkan karena sosialisasi tidak maksimal yang 

disebabkan oleh minimnya jumlah aparat atau petugas yang 

melakukan sosialisasi terhadap masyarakat langsung, sehingga 

sosialisasi masih berbatas pada himbauan dengan memasang 

stiker-stiker di ruang-ruang pengunjung, tidak berupa teguran 

langsung atau tindakan langsung kepada pengunjung yang 

melakukan pelanggaran atau tidak sesuai aturan tata tertib 

                                                 
 62 Peraturan Daerah Tulang Bawang Barat Nomor 01 Tahun 2017 

tentangKawasan Terbatas Merokok, Bab VII SANKSI ADMINISTRARIF Pasal 25. 
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Peraturan Daerah Tulang Bawang Barat Nomor 01 Tahun 2017 

tentang Kawasan Tanpa Rokok. 

Adapun solusi agar penerapan Kawasan Tanpa Rokok 

dapat diterapkan maka aparatur yang ada di Rumah Sakit Umum 

Tulang Bawang Barat menerapkan kebijakan tentang Kawasan 

Tanpa Rokok dengan membentuk tim satgas anti rokok yaitu yang 

terdiri dari tim K3 Rumah Sakit Umum Daerah Tulang Bawang 

Barat sebagai penanggung jawab dan security sebagai anggota, 

satgas ini berfungsi sebagai pengawas Kawasan Tanpa Rokok di 

lingkungan rumah sakit fokus pada pelanggaran Kawasan Tanpa 

Rokok dan keberlangsungan Kawasan Tanpa Rokok fokus juga 

kepada penyuluhan dan sosialisasi bahaya merokok di lingkungan 

rumah sakit. Dengan adanya tanda-tanda kawasan tanpa rokok 

yang dipasang kebijakan kawasan tanpa rokok harus diterima oleh 

pengunjung dan karyawan rumah sakit selain itu juga melakukan 

larangan adanya penjualan rokok di sekitar rumah sakit. 

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa aturan kawasan tanpa 

rokok adalah Peraturan Daerah Tulang Barat dan diterapkan di 

Rumah Sakit Umum Daerah Tulang Bawang Barat. Kemudian 

pelaksanaan kawasan tanpa rokok ini dilaksanakan oleh Direktur 

Rumah Sakit Umum Daerah Tulang Bawang Barat dan pelanggar 

nya adalah masyarakat yang tidak memahami aturan Kawasan 

Tanpa Rokok yang diterapkan di Rumah Sakit Umum Daerah 

Tulang Bawang Barat. 

  



 54 

  



55 

 

BAB IV 

ANALISIS PENELITIAN 

 

A. Implementasi Peraturan Daerah Tulang Bawang Barat 

Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di 

Rumah Sakit Umum Daerah Tulang Bawang Barat 

Saat ini masalah merokok telah menjadi masalah serius 

berbagai negara di dunia. Menghirup udara bersih tanpa adanya 

paparan asap rokok merupakan hak setiap manusia. Saat ini, 

disebagian orang menganggap bahwa merokok merupakan sebuah 

kebiasaan. Maka demikian, sebagian besar negara di dunia telah 

mengadopsi dan menerapkan tindakan untuk melindungi 

masyarakat dari paparan asap rokok di tempat-tempat umum. 

Salah satu kebijakan untuk melindungi masyarakat dari 

paparan asap rokok adalah dengan menerapkan Kawasan Tanpa 

Rokok. Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di tempat-

tempat umum diharapkan mampu menjaga kesehatan para 

perokok aktif dan pasif, sehingga para perokok pasif merasa 

nyaman dengan lingkungan bebas asap rokok. 

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memperoleh 

informasi bahwa penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Rumah 

Sakit Umum Daerah Tulang Bawang Barat telah berjalan dengan 

baik, namun masih ditemukan beberapa hambatan yaitu dari 

faktor sosialisasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. 

Pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Rumah Sakit 

Umum Daerah Tulang Bawang Barat masih menemukan banyak 

hambatan seperti belum melakukan sosialisasi langsung ke 

masyarakat, kekurangan sumber daya manusia dan anggaran, 

tidak adanya kepatuhan dikarenakan belum diberlakukannya 

sanksi yang tegas serta belum adanya komite atau tim pengawas 

pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok.  

Selain itu, menurut hasil wawancara dengan para 

pengunjung Rumah Sakit tersebut, mereka masih belum 

memahami batasan-batasan dari kawasan tanpa rokok. Oleh 

karena itu dapat disimpulkan bahwa ada permasalahan dalam 
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implementasi peraturan kawasan tanpa rokok di Rumah Sakit 

Umum Daerah Tulang Bawang Barat. 

Undang-undang atau Peraturan Daerah tentang 

Lingkungan Bebas Asap Rokok berkekuatan melindungi 

masyarakat dari kesakitan dan kematian akibat paparan asap 

rokok. Salah satu upaya untuk mengatasi masalah tersebut dengan 

membentuk suatu kawasan bebas asap rokok.
63

 Adapun 

Implementasi Peraturan Daerah Tulang Bawang Barat Nomor 01 

Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Rumah Sakit 

Umum Daerah Tulang Bawang Barat yaitu: 

1. Komunikasi  

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan 

kunci bahwa Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2017 tentang 

Kawasan Tanpa Rokok telah disosialisasikan secara maksimal 

dan berkelanjutan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Tulang 

Bawang Barat kepada masing-masing pengelola Kawasan 

Tanpa Rokok  melalui rapat Kabid, rapat Kasi, maupun rapat 

koordinasi dengan Dinas dan SKPD lainnya. Dinas Kesehatan 

juga melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh 

Muspika (musyawarah pimpinana kecamatan) dalam kegiatan 

sosialisasi Kawasan Tanpa Rokok ke masyarakat. 

Keikutsertaan tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh 

Muspika diharapkan menjadi daya tarik bagi masyarakat 

untuk mengikuti kegiatan sosialisasi dan juga agar masyarakat 

dapat lebih memahami apa itu Kawasan Tanpa Rokok. 

Dalam penyampaian informasi tentang adanya 

kebijakan Kawasan Tanpa Rokok, seperti yang disampaikan 

oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang 

Barat bahwa tokoh dari Muspika lebih cepat memahami apa 

itu kebijakan Kawasan Tanpa Rokok. Namun respon yang 

berbeda diperoleh saat berkomunikasi dengan tokoh agama 

dan tokoh masyarakat. Mereka lebih sulit memahami atas 

segala yang disampaikan tentang kebijakan Kawasan Tanpa 

Rokok. Mereka mengatakan ibaratnya seperti kandang 

                                                 
63 TCSC, Peraturan Pemerintahan No 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan 

Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. 



 57 

kambing yang diasapin sehingga menjadi kuat. Mereka belum 

memahami bahaya rokok bagi kesehatan. 

Komunikasi terbagi dua yaitu komunikasi formal dan 

komunikasi informal. Komunikasi formal adalah komunikasi 

yang dilakukan dalam lingkup lembaga resmi, melalui jalur 

garis perintah, berdasarkan struktur lembaga, oleh pelaku 

yang berkomunikasi sebagai petugas lembaga dengan status 

masing-masing dengan tujuan untuk menyampaikan pesan 

yang berkaitan dengan kepentingan dinas dan berlaku pada 

lembaga resmi pada umumnya, sedangkan salah satu tujuan 

komunikasi informal adalah berinteraksi sosial untuk 

mempengaruhi perilaku orang lain. Jika dilihat dari segi arah 

komunikasi, komunikasi formal dibagi atas komunikasi ke 

bawah, komunikasi ke atas, komunikasi ke samping dan 

komunikasi menyilang.
64

 

Berdasarkan hasil penelitian, teknik berkomunikasi 

yang dilakukan kepada sasaran berbeda-beda. Komunikasi 

yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang 

Barat kepada para aparat adalah bentuk komunikasi ke atas 

(upward komunikasi), sedangkan arah komunikasi masyarakat 

termasuk tokoh agama maupun tokoh masyarakat adalah 

komunikasi ke bawah (downward komunikasi) yang 

cenderung bersifat persuasif. 

Kepala Dinas Kabupaten Tulang Bawang Barat juga 

mengatakan mengenai tahapan-tahapan dari sosialisasi 

Kawasan Tanpa Rokok. Dalam Peraturan Daerah Nomor 01 

tahun 2017 tidak tercantum mengenai hal tersebut, karena 

akan diatur dalam Qanun Kawasan Tanpa Rokok. Menurut 

salah satu informan kunci yaitu pengelola program PTM 

Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat 

menyatakan sosialisasi pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa 

Rokok mulai diberlakukan sejak tanggal 13 Juli 2017 setelah 

Peraturan Daerah ini dikeluarkan dan penanggung jawab 

terhadap pelaksanaan kebijakan ini adalah pimpinan instansi. 

                                                 
64 Hardjana A. M,  Komunikasi intrapersonal dan Interpersonal, 

(Yogyakarta : Penerbit Kanisius, 2003), h. 21. 
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Kepala Rumah Sakit Umum Daerah bertanggung jawab penuh 

terhadap pelaksanaan kebijakan di Rumah Sakit Umum 

Daerah. 

Setelah disosialisasikannya, maka setiap tempat yang 

telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok harus 

menerapkan kebijakan tersebut. Rumah Sakit Umum Daerah 

Tulang Bawang Barat menjadi ruang lingkup pelaksanaan 

Kawasan Tanpa Rokok. Berdasarkan hasil wawancara dengan 

Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Tulang Bawang Barat 

telah melakukan sosialisasi, baik itu dengan pemasangan 

atribut promosi kesehatan, mereka juga telah melakukan 

sosialisasi langsung ke masyarakat. Tidak disediakannya 

asbak rokok di ruang tunggu pengunjung dan adanya 

informasi dari warga bahwa mereka tidak diizikan lagi untuk 

merokok di lingkungan Rumah Sakit. Jika masih ditemukan 

merokok maka mereka akan mendapat teguran dari petugas 

Rumah Sakit. Kedua hal tersebut merupakan bukti nyata 

bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Tulang Bawang Barat 

telah menerapkan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok. 

Dimensi komunikasi dari suatu implementasi 

kebijakan meliputi tiga aspek yaitu transmisi, kejelasan dan 

konsistensi. Komunikasi merupakan syarat pertama bagi 

keberhasilan implementasi kebijakan, sehingga para 

implementator harus memahami apa yang seharusnya mereka 

lakukan. Komunikasi akan berhasil jika pesan yang 

disampaikan dapat dimengerti oleh penerima pesan.
65

 

Sosialisasi yang berkesinambungan, terarah dan tepat 

sasaran tidak hanya memberikan perlindungan kepada 

perokok pasif tapi sekaligus juga akan dapat mengurangi 

jumlah perokok aktif. Meskipun sosialisasi kebijakan 

Kawasan Tanpa Rokok telah dilakukan secara maksimal dan 

berkelanjutan, namun sebagian besar pengunjung Puskesmas 

masih belum memahami tentang isi dari Kawasan Tanpa 

Rokok termasuk batasanbatasannya. Para pengunjung 

                                                 
65 Edwards III G. C., Implementating Public Policy, (Washington DC : 

Congressional Quarterly Inc, 1980), h 29. 
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mengatakan bahwa mereka hanya mengetahui adanya 

larangan merokok di Rumah Sakit tersebut. Informasi yang 

tidak dipublikasikan secara meluas akan dapat menjadi salah 

satu penghambat terlaksananya kebijakan Kawasan Tanpa 

Rokok. 

Meningkatnya pengetahuan informan memungkinkan 

suksesnya pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok di Rumah 

Sakit tersebut. Seluruh masyarakat wajib mengetahui area 

mana saja yang menjadi kawasan larangan merokok. 

Dikarenakan ketidaktahuan tersebut dapat menyebabkan 

masih ditemukannya pelanggaran. 

Komunikasi seharusnya sudah di bangun sejak 

formulasi, sehingga materi-materi yang tercantum dalam suatu 

kebijakan dapat diketahui dan dipahami dengan baik. Apa 

yang menjadi tujuan dan sasaran dari suatu kebijakan harus 

disampaikan secara akurat kepada kelompok sasaran (target). 

Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan 

implementasi yang baik pula. Ketidakjelasan dalam 

penyampaian pesan dapat menyebabkan interpretasi yang 

salah. Seorang komunikator mempunyai kemampuan untuk 

melakukan perubahan sikap, pendapat, dan tingkah laku 

dalam berkomunikasi melalui mekanisme daya tarik jika 

pihak komunikan merasa bahwa komunikator ikut serta 

dengannya, dengan kata lain pihak komunikan merasa adanya 

kesamaan antara komunikator dengannya. Disinilah 

pentingnya komunikasi yang efektif dalam implementasi 

kebijakan Kawasan Tanpa Rokok, pelaksana kebijakan harus 

bisa memberi kenyamanan kepada seluruh staf dan 

pengunjung agar implementasi kebijakan Kawasan Tanpa 

Rokok dapat terlaksana dengan baik.
66

 

Penyampaian pesan melalui media televisi berupa 

video menarik tentang Kawasan Tanpa Rokok yang disiarkan 

secara periodik di ruang tunggu pengunjung dinilai akan dapat 

meringankan beban pelaksana kegiatan dalam 

mensosialisasikan kebijakan ini sehingga masyarakat akan 

                                                 
66 Anggara S, Kebijakan Publik, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2014), h 31. 
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lebih mudah memahami dan peduli terhadap Kawasan Tanpa 

Rokok. Hal ini dapat dijadikan sebagai salah satu cara 

sosialisasi yang berkelanjutan. 

Dari hasil penelitian bahwa implementasi kebijakan 

Kawasan Tanpa Rokok dapat berjalan optimal di seluruh 

fasilitas pelayanan kesehatan harus dilakukan sosialisasi 

secara maksimal dan berkelanjutan. Sosialisasi yang 

dilakukan tidak hanya hanya membuat atribut promosi 

kesehatan saja di 7 tatanan atau ruang lingkup Kawasan Tanpa 

Rokok, alangkah baiknya juga dilakukan sosialisasi langsung 

kepada seluruh lapisan masyarakat di sekitar wilayah kerja. 

Tujuannya agar masyarakat dapat lebih memahami hal-hal 

yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2017 

tentang Kawasan Tanpa Rokok tersebut. 

2. Sumber Daya 

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, 

Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat dan 

Rumah Sakit Umum Daerah Tulang Bawang Barat telah 

memiliki jumlah sumber daya manusia yang cukup memadai 

untuk menjalankan tupoksi yang ada. Saat seluruh petugas 

sibuk dalam melayani pengunjung yang butuh berobat dan 

tugas lainnya yang juga tidak dapat ditinggalkan, maka ada 

pegawai yang bertugas khusus untuk mengawasi atau menjaga 

Kawasan Tanpa Rokok tersebut. 

Sumber-sumber penting dalam mendukung 

pelaksanaan implementasi kebijakan pemerintah antara lain 

SDM, anggaran dan fasilitas sarana dan prasarana.
67

 Sumber 

daya merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi 

kebijakan. Himbauan-himbauan implementasi kemungkinan 

diteruskan secara konsisten, namun jika para pelaksana 

kebijakan kekurangan sumber yang dibutuhkan untuk 

melaksanakan kebijakan tersebut maka implementasi ini akan 

cenderung tidak terlaksana.
68

 

                                                 
67 Edwards III G. C, Implementating Public Policy, (Washington DC : 

Congressional Quarterly Inc, 1980), h 28. 
68 Winarno, Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus, (Yogyakarta : 

CAPS, 2012), h. 40. 
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Keterbatasan SDM maka hal yang dapat dilakukan 

adalah dengan meningkatkan skill atau kemampuan para 

pelaksana dalam melaksanakan program. Jumlah staf yang 

banyak tidak secara otomatis mendorong keberhasilan sebuah 

kebijakan, akan tetapi dengan sedikitnya staf akan 

memaksimalkan sebuah kebijakan dalam mencapi tujuan yang 

ingin dicapai. Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki 

pengaruh yang kuat terhadap keberhasilan suatu implementasi 

kebijakan, alasannya tanpa SDM yang handal maka 

implementasi kebijakan akan menemui kegagalan. Walaupun 

isi kebijakan telah dikomunikasikan dengan baik, namun jika 

pelaksana kekurangan sumber daya untuk melaksanakannya 

maka implementasi tidak akan berjalan efektif. 

Selain sumber daya manusia, sumber daya lainnya 

yang juga memengaruhi terhadap pelaksanaan suatu kebijakan 

yaitu informasi, fasilitas dan anggaran. Informasi merupakan 

hal-hal yang berkaitan dengan cara melaksanakan kebijakan 

dan data yang akan dilaksanakan untuk memperoleh serta 

menggunakan anggaran, kewenangan meminta kerjasama 

dengan badan Pemerintah lainnya. Fasilitas fisik adalah hal 

penting bagi keberhasilan suatu implementasi kebijakan yang 

dilakukan oleh para implementator. Fasilitas fisik tersebut 

berupa sarana maupun prasarana pendukung yang diperlukan 

demi kelancaran proses komunikasi kebijakan. Tanpa 

didukung oleh adanya fasilitas fisik yang memadai, maka 

implementasi kebijakan juga tidak akan berjalan. 

Peneliti berpedapat bahwa implementasi kebijakan 

akan berjalan optimal jika di dukung oleh sumber daya 

manusia yang berkualitas dan anggaran yang memadai. Jika 

salah satu tidak sesuai harapan, maka akan menjadi 

penghambat dalam pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa 

Rokok. 

3. Disposisi 

Berdasarkan hasil wawancara, pihak Dinas Kesehatan 

Kabupaten Tulang Bawang Barat mendukung penuh 

pemberlakuan sanksi pemotongan instentif yang diterapkan 

oleh Rumah Sakit Umum Daerah Tulang Bawang Barat. 
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Sedangkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Rumah 

Sakit Umum Daerah Tulang Bawang Barat, sanksi berupa 

pemotongan insentif telah diberlakukan di Rumah Sakit 

Umum Daerah Tulang Bawang Barat. Peraturan 

pemberlakuan sanksi yang tegas ini berlaku kepada seluruh 

petugas Rumah Sakit, dan kepada seluruh pengunjung 

diberlakukan sanksi yaitu peneguran.  Apabila ada instansi 

Rumah Sakit yang melanggar aturan tersebut maka yang 

berhak mendapatkan sanksi adalah direktur Rumah Sakit 

berupa peneguran pemotongan insentif. Namun apabila masih 

ada yang melanggar maka direktur Rumah Sakit akan 

diberhentikan atau digantikan. 

Pemberlakuan sanksi pemotongan insentif tersebut 

memiliki tujuan untuk meningkatkan kepatuhan seluruh 

petugas. Pada awal diberlakukan sanksi tersebut, terjadi 

penolakan dari para petugas Rumah Sakit Umum Daerah 

Tulang Bawang Barat. Namun dengan berjalannya waktu, 

seluruh petugas telah terbiasa atas sanksi tersebut. Hal ini 

dapat terlihat dari observasi di lapangan bahwa tidak 

ditemukan lagi petugas yang merokok atau pun larangan-

larangan yang tercantum pada Peraturan Daerah Nomor 01 

Tahun 2017  tentang Kawasan Tanpa Rokok. 

Hasil evaluasi dari monitoring di lapangan, tingkat 

kepatuhan seluruh staf dan pengunjung  Rumah Sakit Umum 

Daerah Tulang Bawang Barat, baik itu perokok aktif maupun 

pasif, belum mendukung terhadap implementasi Peraturan 

Daerah Nomor 01 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Hal 

ini bisa terlihat jelas bahwa masih banyak ditemukan puntung 

dan bungkus rokok yang di buang di sembarangan tempat. 

Belum adanya sanksi yang tegas maupun teguran dari staf 

Rumah Sakit Umum Daerah sehingga. masih ditemukannya 

perokok yang merokok di lingkungan Rumah Sakit Umum 

Daerah. 

Pihak Rumah Sakit Umum Daerah menyadari bahwa 

tidak adanya sanksi yang tegas menjadi salah satu faktor yang 

menyebabkan masih terjadi pelanggaran terhadap kebijakan 

Kawasan Tanpa Rokok. Ketidakpatuhan petugas maupun 
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pengunjung dikarenakan belum adanya inisiatif dan sanksi 

yang berlaku, sehingga tidak dapat menimbulkan efek jera 

terhadap para pelanggar aturan yang membuat implementasi 

kebijakan Kawasan Tanpa Rokok ini tidak berjalan dengan 

baik.
69

 

Disposisi diartikan sebagai sikap implementator 

dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Jika ingin 

berhasil secara efektif dan efisien para implementator tidak 

hanya mengetahui  apa yang harus mereka lakukan, namun 

juga memiliki kemampuan dan kemauan untuk 

mengimplementasikan kebijakan tersebut.
70

 

Selama 4 tahun disahkannya Peraturan Daerah Nomor 

01 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten 

Tulang Bawang Barat. sampai sekarang belum dapat 

ditegakkan dan masih pada proses pembinaan saja. Masih 

belum adanya bentuk laporan tertulis yang dapat diberikan 

kepada tim Supervisi untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi 

kedepannya.  

Pemahaman terhadap tujuan kebijakan sangat penting 

bagi aparat pelaksana. Apabila sistem nilai yang memengaruhi 

sikapnya berbeda dengan sistem nilai pembuat kebijakan, 

implementasi kebijakan tidak akan berjalan efektif. 

Ketidakmampuan administratif dari pelaksana kebijakan, yaitu 

ketidakmampuan dalam menanggapi kebutuhan dan harapan 

yang disampaikan oleh masyarakat dapat menyebabkan 

pelaksanaan suatu program tidak efektif. Pelaksana kebijakan 

harus menerima dan tidak terjadi penolakan dalam menyikapi 

kebijaksanaan.
71

 

Pemahaman petugas Kawasan Tanpa Rokok harus 

sudah dimengerti dengan baik dan dapat menegur pengunjung 

                                                 
69 Nurliawati E., 2017. Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok 

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan 
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yang melanggar kebijakan tersebut. Butuh keberanian dan 

kepedulian terhadap lingkungan sekitar untuk dapat menegur 

orang yang melanggar kebijakan di Kawasan Tanpa Rokok 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan disebutkan bahwa setiap orang yang dengan 

sengaja melanggar Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana 

dimaksudkan pada pasal 115, dipidana denda paling banyak 

Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Namun, Paraturan 

Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri No. 

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

Pedoman Kawasan Tanpa Rokok tidak menyebutkan sanksi 

yang jelas terhadap pelanggaran yang terjadi. 

Sama halnya dengan Peraturan Daerah Nomor 01 

Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok yang tidak 

menjelaskan sanksi secara jelas, sehingga menyebabkan masih 

terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Hal 

ini terlihat dari pernyataan seluruh informan bahwa sanksi 

yang diberikan hanya berupa teguran, belum sampai pada 

sanksi yang dapat menimbulkan efek jera bagi pihak yang 

melanggar kebijakan. Oleh karena itu sangat diperlukan 

partisipasi dari masyarakat untuk membantu penegakan 

hukum terkait Kawasan Tanpa Rokok. Tanpa peran aktif dari 

masyarakat, peraturan tidak dapat diterapkan secara maksimal 

dan efektif. 

Maka demikian, peneliti berasumsi bahwa tingkat 

kepatuhan akan menjadi lebih baik jika di dukung oleh adanya 

pemberlakuan sanksi yang lebih tegas yang mana akan 

menimbulkan efek jera. Selain itu juga, sangat diperlukan 

monitoring pengawasan terhadap setiap pelanggaran yang 

terjadi di Kawasan Tanpa Rokok. 

4. Struktur Birokrasi 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Rumah 

Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit belum memiliki komite 

atau tim pemantau terhadap pelaksanaan kebijakan Kawasan 

Tanpa Rokok. Kepala Rumah Sakit menyatakan bahwa 

rencana untuk membuat komite atau tim khusus pemantau 

telah lama dibicarakan, namun rencana tersebut terhambat 
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dikarenakan Rumah Sakit kekurangan sumber daya manusia 

dan anggaran. Pemantauan implementasi kebijakan Kawasan 

Tanpa Rokok di Rumah Sakit Umum Daerah dilakukan oleh 

Kepala Rumah Sakit beserta seluruh stafnya, sehingga 

menyebabkan terjadi peran ganda dalam melaksanakan 

tupoksinya sekaligus sebagai pemantau pelaksanaan kebijakan 

Kawasan Tanpa Rokok. Tidak adanya komite atau tim khusus 

pemantau menjadikan pengunjung dan staf memiliki 

keberanian untuk melanggar kebijakan yang ada sehingga 

implementasi kebijakan di Rumah Sakit Umum Daerah 

Tulang Bawang Barat tidak terlaksana secara efektif.   

Struktur birokrasi adalah mekasnisme kerja yang 

dibentuk untuk mengelola pelaksanaan dari sebuah kebijakan. 

Walaupun sumbersumber untuk mengimplementasikan sebuah 

kebijakan tersebut sudah mencukupi dan para implementor 

pun telah mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, 

serta mereka mempunyai keinginan untuk melakukannya, 

namun kemungkinan implementasi kebijakan masih belum 

dapat berjalan secara efektif. Hal ini dapat disebabkan masih 

ditemukannya ketidakefisienan dari struktur birokrasi yang 

ada. Terdapat dua karakteristik yang dapat mendongkrak 

kinerja struktur birokrasi ke arah yang lebih baik,  yaitu 

dengan melakukan Standard Operating Procedures (SOP) dan 

fragmentasi.
72

 

Standard Operating Procedures (SOP) adalah suatu 

kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai atau 

pelaksana kebijakan untuk melaksanakan berbagai 

kegiatannya setiap hari sesuai dengan standar yang telah 

ditetapkan. Dalam hal ini, SOP diterbitkan oleh tim kerja dari 

Pemerintah Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat. Dengan 

menggunakan SOP, para pelaksana kebijakan dapat 

memanfaatkan waktu yang tersedia. Sedangkan yang 

dimaksud fragmentasi adalah upaya penyebaran 
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tanggungjawab kegiatan-kegiatan dan aktivitas-aktivitas 

pegawai di antara beberapa unit. 

Kurang efektifnya pemantauan dan evaluasi hasil 

pengawasan oleh petugas mengakibatkan masyarakat 

cenderung terbiasa merokok di lingkungan fasilitas pelayanan 

kesehatan. Hal tersebut dikarenakan petugas maupun pegawai 

yang termasuk dalam tim satgas anti rokok bahkan ataupun 

pengunjung sangat lengah dalam melakukan pengawasan serta 

dipengaruhi lingkungan luas, sehingga sulit menjangkau 

sudut-sudut yang menjadi tempat pelarian para perokok untuk 

mencari aman menghindari dari petugas rumah sakit. 

Kawasan Tanpa Rokok tidak akan berjalan optimal 

jika belum terbentuknya Satuan Tugas Penegak Kawasan 

Tanpa Rokok dimana salah satu tugasnya adalah untuk 

melaksanakan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok 

tersebut.   

Monitoring dan pengawasan implementasi kebijakan 

Kawasan Tanpa Rokok rutin dilakukan oleh Dinas Kesehatan 

Kabupaten Tulang Bawang Barat. Namun untuk Rumah Sakit 

sendiri, Kepala Rumah Sakit Umum Daerah yang memiliki 

tanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan kebijakan 

Kawasan Tanpa Rokok tersebut. Oleh karena itu sebaiknya 

segera di bentuk komite atau tim khusus pengawasan agar 

implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Rumah 

Sakit Umum Daerah Tulang Bawang Barat dapat berjalan 

dengan baik. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti 

berasumsi meskipun tidak ada komite khusus pemantauan 

pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok, seharusnya hal 

tersebut tidak menjadi alasan bahwa sebuah kebijakan belum 

terlaksana secara maksimal. Pihak Rumah sakit Umum 

Daerah dapat menggabungkan tim pengawasan dengan bagian 

struktur birokrasi di Rumah Sakit, tidak perlu membuat unit 

tersendiri. Hal ini dilakukan akan lebih memudahkan pihak 

Rumah Sakit dalam menjalankan kebijakan tersebut dan tidak 

perlu mengeluarkan dana tambahan seperti yang diungkapkan 

Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Tulang Bawang Barat. 
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5. Implikasi Penelitian 

Hasil penelitian ini berimplikasi terhadap 

implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten 

Tulang Bawang Barat. Hal ini berimplikasi terhadap 

kepatuhan seluruh petugas dalam mentaati kegiatan-kegiatan 

yang dilarang dalam Peraturan Daerah Nomor 01 tahun 2017 

tentang Kawasan Tanpa Rokok  baik di Dinas Kesehatan, dan 

Rumah Sakit Umum Daerah Tulang Bawang Barat. Dengan 

adanya kebijakan tersebut dan didukung oleh adanya sanksi 

yang diberlakukan, sehingga membatasi ruang gerak dari 

seluruh petugas. 

Hasil penelitian ini tidak hanya berimplikasi terhadap 

seluruh aparat kesehatan, namun juga berimplikasi terhadap 

masyarakat pada umumnya. Adanya peneguran-peneguran 

yang dilakukan oleh petugas kesehatan jika masyarakat masih 

merokok di Kawasan Tanpa Rokok. Hal ini dikarenakan 

adanya tim pemantau yang bertugas untuk mengawasi 

Kawasan Tanpa Rokok. 

 

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan 

Daerah Tulang Bawang Barat Nomor 01 Tahun 2017 Tentang 

Kawasan Tanpa Rokok di Rumah Sakit Umum Daerah 

Tulang Bawang Barat 

Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang 

dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan 

memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan 

produk tembakau.
73

 Penetapan kawasan tanpa rokok merupakan 

upaya perlindungan untuk masyarakat terhadap resiko ancaman 

gangguan kesehatan karena lingkungan tercemar asap rokok. 

Islam memandang lingkungan sebagai sesuatu rahmat yang 

diperuntukan bagi manusia yang harus senantiasa dijaga, 

dipelihara, dan dilestarikan untuk kemakmuran dan kesejahteraan 

manusia, baik individu, kelompok dan masyarakat sebagai sarana 

mendekatkan diri kepada Allah SWT. 

                                                 
73 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 tentang 

Kawasan Terbatas Merokok, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1. 
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Hal ini dapat ditemukan didalam Al-Qur‟an dan Sunnah 

Nabi, yang merupakan sumber hukum Islam dan menjadi 

pedoman bagi seluruh umat Islam. Ajaran (syari‟at) Islam 

berkenaaan dengan kesehatan, seperti melarang perbuatan yang 

dapat membahayakan kesehatan dirinya atau orang lain 

(masyarakat), melainkan selalu menyarankan dan memerintahkan 

untuk mengerjakan hal-hal yang mempunyai dampak positif, 

yakni guna mencegah penyakit dan menyegarkan atau 

menyehatkan jasmani dan rohani untuk diri sendiri maupun orang 

lain.
74

 

Islam sangat memperhatikan masalah kesehatan, baik 

kesehatan fisik dan jiwa, maupun kesehatan lingkungan. 

Kesehatan adalah mahkota bagi kehidupan manusia yang harus 

dilestarikan. Melepaskan mahkota kesehatan berarti 

menjerumuskan hidupnya pada kehancuran. Oleh karena itu 

mencegah datangnya penyakit lebih baik daripada mengobatinya. 

Memelihara nilai-nilai kesehatan merupakan obat mujarab yang 

tiada duanya.
75

 

Menurut ajaran Islam, tidak melarang siapapun melakukan 

tindakan yang berkaitan dengan kebiasaan seseorang selama hal 

tersebut tidak merugikan pihak lain. Demikian halnya dengan 

merokok yang juga bergantung pada kepribadian setiap individu. 

Islam hanya mengajarkan umatnya tidak melakukan kegiatan yang 

merugikan diri sendiri dan orang lain. Islam selalu menekankan 

kepada prilaku yang baik-baik dan tidak menyuruh kepada prilaku 

yang buruk. 

Berdasarkan Impelementasi Peraturan Daerah tentang 

Kawasan Tanpa Rokok bahwa pelaksanaan Pelaksanaan Peraturan 

Daerah Nomor 01 tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok 

dalam hukum Islam belum diterapkan atau dilaksanakan dengan 

baik sesuai dengan ajaran Islam karena masih banyak masyarakat 

yang melanggar aturan yang sudah ditentukan tersebut. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian Implementasi Peraturan Daerah 

Tulang Bawang Barat Nomor 01 Tahun 2017 tentang Kawasan 

Tanpa Rokok (KTR) menurut Pandangan Hukum Islam (Studi 

pada Rumah Sakit Umum Daerah Tulang Barat) dapat 

disimpulkan bahwa : 

1. Rumah Sakit Umum Daerah Tulang Bawang Barat telah 

mendapatkan sosialisasi Kawasan Tanpa Rokok dari Dinas 

Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat, namun 

pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Rumah Sakit 

Umum Daerah Tulang Bawang Barat belum terlaksana secara 

maksimal. Hal ini dapat disebabkan karena sosialisasi tidak 

maksimal yang disebabkan oleh minimnya jumlah aparat atau 

petugas yang melakukan sosialisasi terhadap masyarakat 

langsung, sehingga sosialisasi masih berbatas pada himbauan 

dengan memasang stiker-stiker di ruang-ruang pengunjung, 

tidak berupa teguran langsung atau tindakan langsung kepada 

pengunjung yang melakukan pelanggaran atau tidak sesuai 

aturan tata tertib Peraturan Daerah Tulang Bawang Barat 

Nomor 01 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok. 

2. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 01 tahun 2017 Tentang 

Kawasan Tanpa Rokok dalam hukum Islam belum diterapkan 

atau dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ajaran Islam 

karena masih banyak masyarakat yang melanggar aturan yang 

sudah ditentukan tersebut. 

 

B. Rekomendasi 

1. Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat agar 

meningkatkan pengawasan implementasi kebijakan Kawasan 

Tanpa Rokok pada tiap fasilitas kesehatan, khususnya Rumah 

Sakit Umum Daerah Tulang Bawang Barat. Tujuannya supaya 

program-program yang telah di buat dapat dilaksanakan sesuai 

yang diharapkan. 
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2. Pihak Rumah Sakit Umum Daerah Tulang Bawang Barat 

a. Melakukan sosialisasi langsung ke masyarakat agar 

masyarakat dapat lebih memahami mengenai Kawasan 

Tanpa Rokok dan batasan-batasannya.  

b. Menetapkan dan menerapkan sanksi yang lebih tegas 

terhadap pelanggaran merokok di area Rumah Sakit. 

c. Tidak melayani pasien yang merokok  
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