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QS AL-A’RAF : 157

(Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi
yang ummi yang (namanya) mereka dapati
tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi
mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan
yang ma'ruf dan melarang mereka dari
mengerjakan yang mungkar dan
menghalalkan bagi mereka segala yang
baik dan mengharamkan bagi mereka
segala yang buruk dan membuang dari
mereka beban-beban dan belenggu-
belenggu yang ada pada mereka. Maka
orang-orang yang beriman kepadanya.
memuliakannya, menolongnya dan mengikuti
cahaya yang terang yang diturunkan
kepadanya (Al Quran), mereka itulah orang-
orang yang beruntung.
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Rokok penyebab 7 juta
kematian/tahun

Indonesia perokok terbesar
ke 3

Rokok haram

SK Rektor No. 231 tahun
2012



Rumusan Masalah

KTR telah berjalan 5 tahun namun belum terimplementasi dengan maksimal

maka perlu mencari tahu bagaimana kebijakan, sumber daya berupa pendanaan,

tim khusus, media promosi, sarana (klinik berhenti merokok), komunikasi,

kecenderungan/sikap, strultur birokrasi berupa SOP dan fragmentasi/pendelegasian

dan aktivitas dalam implementasi KTR di UMJ maupun ormawa UMJ

Tujuan Khusus

Diketahuinya faktor input : kebijakan, dan sumberdaya dalam

Implementasi KTR di UMJ

Diketahui faktor proses : komunikasi, kecenderungan, dan struktur

birokrasi dalam Implementasi KTR di UMJ.

Diketahuinya aktivitas serta capaian Implementasi KTR di organisasi

mahasiswa di UMJ

Tujuan Umum

Diketahunya

implementasi

KTR di UMJ 

tahun 2017

Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian kualitatif semi terstruktur ini dilakukan selama bulan Juli-Agustus 2017 yang

dilakukan di Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan informan penelitian adalah

ketua ormawa tingkat universitas yang terdaftar oleh BEM UMJ berjumlah 8 orang dan

1 orang informan merupakan ketua KTR UMJ, serta dilakukan observasi dan telaah

dokumen. Variabel independen pada penelitian ini antara lain kebijakan, sumber

daya, komunikasi, kecenderungan-kecenderungan, dan struktur birokrasi sedangkan

variabel dependen pada peneltian ini merupakan implementasi KTR.La
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Tinjauan Pustaka

Rokok :Pengertian, Kandungan, Dampak, 
dan hukum

Kawasan Tanpa Rokok

Implementasi Kebijakan Publik



Kerangka Teori dan

Kerangka Konsep



Metode Penelitian



Definisi Operasional



Informan dan Pengujian Instrumen



Kebijakan

 Ada namun tidak berdampak pada kepatuhan

 FT menerapkan sistem denda sebesar Rp
50.000,00 dengan radius sampai 100 meter dari
kawasan FT. Dengan pengawas civitas FT, namun
hanya berlaku di jam aktif kuliah

 Pimpinan UMJ merokok bersama ormawa dalam
ruangan

 Peneguran belum dilakukan secara
kelembagaan

 Ormawa memberlakukan pelarangan merokok
dalam sekretariat dan agenda tertentu

Input



Sumber Daya

Tim khusus non-aktif

dan dalam tahap

perencanaan

membuat TIM SAPA

AIK

Pendanaan tiap tahun

sudah direncanakan dan

diajukan namun tidak

disetujui

Tidak ada pelayanan

maupun klinik

berhenti merokok

Banyak yg meminta

area merokok jika

memang KTR 

diberlakukan

Media promosi

belum

dimaksimalkan

dari segi

jumlah, cara,

konten,

maupun

ketahanannya



Komunikasi

 Pemahaman KTR belum dimiliki

 Jarangya komunikasi. Tidak

adanya instruksi mengenai KTR

 Ada rapat mengenai KTR namun

tidak ada follow up setelahnya

 Ormawa harus inisiatif ke rektorat

Kecenderungan

 Banyaknya perokok bahkan di

kalangan stakeholder di UMJ

menyebabkan ketidakacuhan

 Tidak bekerja sama dengan industri

rokok dalam sponsor kegiatan dan

beasiswa

 Beberapa ormawa aktif mengedukasi

masyarakat



Struktur birokrasi

Pengalih tugasan ke LPPAIK,

perencanaan pembuatan TIM SAPA AIK

yang tidak hanya berfokus pada KTR.

Tidak diketahui pendelagasian lainnya



Implementasi KTR Ormawa

Aktivitas dan Implementasi



Status KTR 100% Ormawa

Terobservasi 15 secretariat 

ormawa

1 indicator saja tidak memenuhi maka

tidak dapat dikatakan KT 100%



Kesimpulan

1. Kebijakan ada, namun belum terjadi

pengawasan dan penegakan dengan baik.

2. Komunikasi antara pembuat, pelaksana

maupun pengguna kebijakan belum dilakukan

transmisi secara baik, belum menggunakan

komunikasi yang jelas baik konteks maupun

cara, serta belum dikakukan secara konsisten.

3. Sumber KTR belum terpenuhi. Pengaloksian

dana belum ada, tim khusus yang non aktif

dan tidak semua fakultas ada, media promosi

belum merata segi kualitas, kuantitas, dan

peletakannya, dan klinik berhenti merokok

belum terpenuhi.

4. Masih terdapat kecenderungan negatif
terhadap KTR berdasarkan perspektif pribadi

maupun golongan menimbulkan

ketidakacuhan.

5. Struktur birokrasi berupa SOP serta fragmentasi

belum dilakukan.

6. Implementasi KTR ormawa UMJ belum

maksimal, masih adanya yang merokok dalam

lembaga, menyediakan asbak dalam bentuk

apapun, kebiasaan membuang puntung
sembarangan, belum banyak yang

penempelan stiker KTR, serta masih terciumnya

asap rokok dalam ruangan.

7. Sudah ada beberapa yang menerapkan

pelarangan merokok dalam ruangan dan

acara formal ormawa.

8. Tidak adanya kerjasama baik sponsor maupun

beasiswa industri rokok dengan ormawa di
UMJ



Saran

Stakeholder UMJ

1. Memperbaharui SK Rektor No. 213 tahun 2012
mengenai KTR UMJ atau mengeluarkan aturan
tambahan yang lebih tegas seperti pelarangan
penjualan rokok dalam kampus dan pembatasan
radius area KTR UMJ yang jelas

2. Melakukan peneguran dilakukan secara
kelembagaan yang tegas dan menimbulkan efek
jera seperti denda yang tinggi atau melakukan hal
lain

3. Melakukan dan memperbaiki komunikasi secara
efektif, dan kreatif kepada jajaran terkait

4. Melengkapi sarana-prasarana KTR dan memperbaiki
stuktur birokrasi yang jelas dalam pelaksanaan KTR di
UMJ

5. Pemberlakuan KTR di seluruh fakultas maupun
gedung lainnya di UMJ secara menyeluruh

LPPAIK

1. Membuat sosialisasi dan media yang kreatif dan
efektif demi penyaluran informasi yang lebih mudah
dipahami oleh civitas UMJ

2. Melakukan survey penurunan angka perokok atau
peningkatan partisipasi dalam KTR sehingga terlihat

dampak yang jelas dari pelaksanaan KTR di UMJ.

3. Melakukan pemberdayaan terhadap civitas dengan
membuat pelatihan mengenai KTR

4. Mmbangun kerjasama dengan lembaga swasta
maupun pemerintah dalam pengendalian
tembakau.



Organisasi Mahasiswa UMJ

1. Melakukan partisipasi aktif dengan
berkoordinasi dan berpartisipasi dalam
perencanaan sampai evaluasi KTR UMJ

2. Meberlakukan KTR minimal dalam
sekretariat

3. Membuat penyuluhan atau penelitian
terkait pengendalian tembakau.

Peneliti Selanjutnya

1. Melakukan penelitian dengan

 skala ormawa se universitas (universitas,
fakultas dan program studi)

 kuantitatif terukur mengenai hubungan
implementasi KTR dengan partisipasi
ormawa dan civitas

 SOP KTR di setiap fakultas

 observasi jumlah puntung rokok dan
dampaknya terhadap lingkungan UMJ
yang ditemukan sebagai penambahan
indikator keberhasilan tambahan KTR.



Terimakasih


