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MOTTO

Jika kau mencintai sesuatu, nikmatilah.
Tetapi jangan sampai larut.
Jika kau larut, kau tak akan menemukan dirimu sendiri.
Kau akan kehilangan dirimu.
Jadi cukup nikmatilah bersama niatan yang baik.

Bekti fitriastuti, 2018
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ABSTRAK

Kawasan tanpa rokok artinya tidak boleh ada kegiatan merokok, jualan dan
promosi rokok dikawasan yang telah di tentukan. Kawasan tersebut meliputi :
Fasilitas pelayanan kesehatan, Tempat proses belajar mengajar, Tempat anak
bermain, Tempat beribadah, Angkutan umum, Tempat kerja, Tempat umum dan
tempat lain yang ditetapkan. Rumah sakit seharusnya menjadi tempat yang sehat
dan higenis, namun kenyataannya penetapan KTR masih butuh sosialisasi. Sebab
masih banyak masyarakat yang belum mengetahui ketentuan terkait KTR di
rumah sakit yang telah dinyatakan secara normatif melalui regulasi pemerintah.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sosialisasi Kawasan Tanpa
Rokok (KTR) oleh pemerintah kabupaten kulon progo di lingkungan RSUD
Wates Kabupaten Kulon Progo.
Berlokasi di RSUD Wates Kabupaten Kulon Progo, penelitian ini menggunakan
teori sosialisasi dengan metodologi deskrip tifkualitatif. Sumber data data primer
dan data sekunder. Teknik pengumpulan informan didapat dengan cara purposive
sampling dan insidental sampling. Teknik pengumpulan data melalui wawancara,
observasi dan dokumentasi. Uji keabsahan data didapatkan melalui Triangulasi
data, sedangkan teknis analisis data menggunakan teknik interactive model
menurut Miles, Huberman, dan Sugiyono.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi kawasan tanpa rokok di
RSUD Wates sudah berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari media stiker,
pamflet, baliho dan plang ternyata masyarakat lingkungan RSUD Wates
Kabupaten Kulon Progo mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai
kawasan tanpa rokok. Masyarakat lingkungan RSUD sebagian besar sangat
berapresiasi dan ikut berperan aktif dalam pelaksanaan sosialisasi kawasan tanpa
rokok. Karena masyarakat beranggapan udara yang bersih, sehat dan bebas dari
asap rokok merupakan hak asasi bagi setiap orang sehingga diperlukan kemauan,
kesadaran dan kemampuan dari berbagai pihak untuk membiasakan pola hidup
sehat.
Kata kunci :Sosialisasi, Komunikasi massa, Komunikasi interpersonal
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Di era modern saat ini rokok tidak asing lagi bagi kita, bahkan rokok
sudah menjadi kebutuhan pokok bagi kalangan perokok aktif meskipun sudah
ada larangan merokok baik bahaya dari rokok tetapi tetap saja dihiraukan.
Rokok sangat membahayakan kesehatan, tidak hanya membahayakan para
perokok, namun asap rokok juga sangat berbahaya jika dihirup oleh orangorang yang berada disekitarnya atau biasa disebut perokok pasif. Beberapa
kandungan zat yang terdapat di dalam rokok juga memberik dampak yang
negatif bagi tubuh penghisapnya.Beberapa dari peneliti menunjukkan bahwa
para perokok pasif memiliki resiko kesehatan yang lebih tinggi dari pada para
perokok aktif itu sendiri.
Merokok bukan lagi menjadi kebiasaan dari bagian hidup orang
dewasa saja, akan tetapi juga menjadi bagian dari anak remaja. Menurut
World Health Organization (WHO), remaja ialah anak yang telah mencapai
umur 10-19 tahun. Dalam masa itu biasanya terjadi percepatan pertumbuhan,
pematangan fisik, rasa keingintahuan dan emosional, serta proses pencarian
jati diri yang sering menimbulkan berbagai permasalahan.
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Ketertarikan remaja untuk merokok tersebut dilatarbelakangi oleh
banyak hal, salah satunya dari tayangan iklan rokok di berbagai media.
Seperti iklan rokok di televisi, koran, majalah, sponsor kegiatan hingga iklan
di luar ruangan. Tayangan iklan rokok tersebut menjadi salah satu faktor
remaja untuk merokok. Peneliti dari Amerika Serikat mengemukakan bahwa
iklan rokok sangat berpengaruh terhadap kebiasaan anak merokok dan
menghambat orang tua untuk melarang anaknya merokok, apabila iklan rokok
tersebut memperlihatkan sisi maskulintas seorang pria yang menambah rasa
percaya diri jika merokok. Iklan rokok menjadi semakin menarik karena
diperankan oleh artis – artis yang sedang naik daun dikalangan remaja
sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi remaja lainnya untuk ikut
mencoba yang di iklankan.
Namun yang terjadi di Indonesia, perusahaan rokok seringkali
menjadi sponsor untuk acara maupun kegiatan yang identik dengan kegiatan
olahraga, seni maupun konser musik.
Indonesia Global Youth Tobacco Survey (GYTS) menunjukkan
prevelensi perokok usia 13-15 tahun sebesar 20,3%. 60,7% melihat promosi
iklan rokok dari toko, 62,7% melihat perokok di tv, video/film dan 7,9%
pernah ditawari rokok oleh sales. Disisi lain 70,1% melihat pesan berhenti
merokok dari media dan 71,3% melihat dari peringatan kesehatan
bergambar.dari data tersebut, menunjukkan bahwa iklan rokok mampu
memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keinginan remaja untuk
merokok.
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Dilihat dari aspek kesehatan, kandungan zat-zat dalam rokok (seperti
nikotin dan tar) tersebut dapat menyebabkan berbagai jenis penyakit
mematikan serangan Jntung, kanker paru-paru, impotensi, dan gangguan
kehamilan dan janin. Dampak buruk yang disebabkan oleh terhirupnya asap
rokok ke dalam tubuh bukan hanya beresiko terjadi kepada para para perokok
sendiri, namun juga berdampak buruk bagi orang-orang yang secara tidak
sengaja menghirup asap rokok yang mencemari udara bebas di sekitar
perokok.
Dengan hak ini, pemerintah kabupaten kulon progo membuat
kebijakan agar polusi asap rokok ini dapat dikendalikan. Sehingga, hak setiap
warga/masyarakat Kulon Progo atas udara yang bersih dan sehat dapat
dilindungi. Pada tanggal 22 April 2014, Bupati Kulon Progo, Hasto Wardoyo
Sp.Ok(G) telah menandatangani Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2014 tentang
Kawasan Tanpa Rokok.
Dalam ketentuan umum pasal 1 angka 10 Perda No. 5 Tahun 2014
dijelaskan bahwa kawasan tanpa rokok merupakan ruangan atau area yang
dinyatakan maupun dilarang untuk kegiatan merokok dan atau kegiatan
memproduksi,

menjual,

mengiklankan,

dan

mempromosikan

produk

tembakau.
Dalam pasal 4 ayat (1) Pemerintah Daerah menetapkan kawasan tanpa
rokok meliputi tempat-tempat : Fasilitas pelayanan kesehatan, Tempat proses
belajar mengajar, Tempat anak bermain, Tempat beribadah, Angkutan umum,
Tempat kerja, Tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.
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Dan dalam pasal 4 ayat (5) jika pimpinan/organisasi perusahaan atau
penanggungjawab tempat-tempat yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini
sebagai Kawasan Tanpa Rokok tidak menerapkan ketentuan kawasan tanpa
rokok maka akan diberi sanksi administratif berupa teguran tertulis dan
pencabutan izin.
Kabupaten Kulon Progo tidak hanya sebatas mengatur terkait tempattempat yang dilarang sebagai tempat merokok, melalui peraturan daerah ini
juga diatur terkait Pengendalian Pemasangan klan Produk Tembakau
(termasuk rokok). Tempat pemasangan iklan di Kulon Progo harus memenuhi
ketentuan pasal 7 ayat (3), meliputi : “Tidak diletakkan di kawasan tanpa
rokok, Tidak diletakkan di jalan utama/protokol, Tidak diletakkan pada
perbatasan di jalan utama dan jalan kolektor, harus diletakkan sejajar dengan
bahu jalan dan tidak boleh memotong jalan atau melintang, Pemasangan iklan
paling dekat 100m dari batas luar pagar/bangunan kawasan tanpa rokok, tidak
boleh melebihi ukuran 72m2, Tidak boleh dipasang pada tempat tertentu yang
ditetapkan oleh Pemerintah Daerah”.
KTR artinya tidak boleh ada kegiatan merokok, jualan dan promosi
rokok dikawasan itu. Ini untuk menjaga kualitas udara yang segar. Sudah
lebih dari 100 Rt di kulon progo menerapkan perda KTR, melalui pertemuan
rutin di Rt para warga sepakat untuk mengurangi asap rokok diwilayahnya
dengan tidak merokok saat pertemuan berlangsung.
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Bupati kulon progo Hasto Wardoyo Sp.Ok(G) mengatakan“beberapa
yang perlu ditambahkan adalah pengaturan terkait baliho atau iklan rokok
yang dijauhkan dari jalan provinsi serta kawasan tanpa rokok seperti
fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat
anak bermain, tempat beribadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat
umum dan tempat lain yang ditetapkan”. Hal ini dapat menambah
kecantikan kota, selain itu juga sebagai upaya dalam mewujudkan
kawasan tanpa rokok (KTR) sepenuhnya. (tribun jogja, 16/11/2017)
Selain memberikan dampak buruk bagi kesehatan, kegiatan merokok
juga berpengaruh terhadap dampak ekonomi, baik secara pribadi, daerah,
maupun nasional. Secara pribadi, berdasarkan riset dari departemen kesehatan
republik indonesia, menunjukkan bahwa presentase pengeluaran masyarakat
termiskin untuk membeli rokok per bulan tiga kali lebih besar daripada
pengeluaran biaya kesehatan dan empat kali lebih besar daripada untuk biaya
pendidikan. “Jika mengkonsumsi rokok rata-rata 1 bungkus/hari, maka
kesempatan yang hilang dari merokok 10 tahun setara dengan biaya haji,
biaya

sekolah

dan

DP

rumah

yaitu

sebesar

Rp.36.000.000,00”.

(http://www.promkes.depkes.go.id/dl/factsheet3conv.pdf)
Sedangkan dampak ekonomi bagi daerah nasional dapat ditinjau dari
sisi pengeluaran pemerintah dimana pemerintah harus menanggung kerugian
karena pendapatan dari cukai rokok sendiri tidak sebanding dengan nilai
kerugian yang ditimbulkan oleh rokok.
“Pendapatan negara dari bea cukai rokok hanya sebesar RP. 55 triliun,
berdasarkan pendapatan tersebut negara harus menanggung kerugian dari
rokok yang mencapai Rp. 254,41 triliun, dengan rincian untuk pembelian
rokok RP. 138 triliun, untuk biaya rumah sakit Rp. 2,11 triliun dan juga
kehilangan produktivitas akibat kematian prematur dan mordibiditas
ataupun
disabilitas
sendiri
mencapai
sekitar
Rp.
105,3
triliun”.(http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/
13/09/19/mtdd6bmkerugian-akibat-rokok-capai-rp-25441-)
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Dari

hasil

survei

tersebut

tentu

saja

memprihatinkan

dan

membutuhkan keseriusan pemerintah dalam upaya penanggulangannya.
Dimana pada usia-usia 10-15 tahun anak-anak sedang mengalami masa
peralihan yang dipenuhi oleh rasa penasaran, ingin mencoba dan rasa gengsi
yang sangat tinggi. Seperti yang banyak terjadi dalam pergaulan remaja
sekarang apabila tidak merokok maka seringkali dianggap sebagai “banci”
ataupun “pengecut” oleh teman-temannya.
KTR merupakan cara yang sangat efektif dalam mengendalikan
kebiasaan merokok dan atau mempengaruhi dampak rokok bagi kesehatan.
Namun dalam pelaksanaan perda KTR ini tidak begitu saja bisa diterima oleh
masyarakat, melainkan memerlukan adanya komitmen yang kuat dari kepala
daerah dengan perangkatnya untuk mensosialisasikan Perda KTR. Dengan
adanya sosialisasi perda KTR di kabupaten kulon progo mulai awal tahun
2015 beberapa wilayah di kabupaten kulon progo sudah tidak ada lagi iklan
rokok yang terpasang di jalan protokol maupun pertokoan. Sudah tidak ada
lagi konser maupun kegiatan yang disponsori oleh rokok. Terlaksananya KTR
ini sangat bergantung dari ketersediaan dana, sarana, dan sumber daya
manusia yang sangat kuat dalam mensosialisasikan KTR, serta diperlukan
adanya komitmen dan peran dari masyarakat. Harapannya dengan adanya
perda KTR tersebut dapat dijadikan sebagai alternatif yang efektif dalam
upaya mengurangi perokok aktif di kabupaten kulon progo.
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Untuk mengatasi hal tersebut, selain pemerintah, sekolah, orangtua,
dan Rumah Sakit juga mempunyai peran besar dalam menekan bertambahnya
perokok pemula, khususnya remaja. Berbagai cara yang telah dilakukan oleh
pemerintah melalui berbagai upaya mulai dari sosialisasi-sosialisasi tentang
bahaya rokok, hingga pemasangan baliho. Hal tersebut sebagai upaya dalam
melindungi warganya. Hal ini semakin terdorong dengan adanya Peraturan
Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kawasan
Tanpa Rokok, sehingga respon terhadap penerapan KTR tersebut sangat
berpengaruh untuk menjadikan kabupaten kulon progo lebih mempunyai
kekuatan baik secara legalitas maupun secara hukum.
Selain itu, rumah sakit umum daerah wates ikut serta memberlakukan
kawasan bebas dari orang merokok dalam rangka melaksanakan Perda No. 5
tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok. Seluruh kawasan di RSUD Wates
menerapkap tata kelola hijau, mulai dari kegiatan sanitasi yang dipadukan
dengan konsep “Green Hospital”. Program tersebut merupakan program dari
kementrian kesehatan. Di RSUD Wates kampanye berhenti merokok tidak
hanya dilaksanakan secara eksklusif, tetapi juga dilakukan secara inklusif.
Kampanye yang disisipkan dalam kegiatan, dengan demikian justru memiliki
daya ungkit keberhasilan yang lebih besar.
Rumah sakit seharusnya menjadi tempat yang sehat dan higenis,
namun kenyataannya penetapan KTR masih butuh sosialisasi. Sebab masih
banyak masyarakat yang belum mengetahui ketentuan terkait KTR di rumah
sakit yang telah dinyatakan secara normatif melalui regulasi pemerintah.

8

Seperti yang terlihat di RSUD Wates Kulon Progo, sosialisasi KTR terlihat di
berbagai spanduk, poster, stiker maupun pamflet. Hampir seluruh tempat
yang berada di lingkungan rumah sakit tersebut terdapat peringatan agar tidak
melakukan aktivitas merokok.
Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penelitian ini menjadi
menarik dan penting dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan peraturan
pemerintah daerah kulon progo mengenai kawasan terbatas merokok dilihat
dari pemerintah yang sangat mempedulikan peraturan daerah setampat dan
bagaimana sosialisasi pemerintah kabupaten kulon progo mengenai perda
KTR kepada masyarakat. Hal tersebut menjadikan ketertarikan penelitian
untuk meneliti lebih dalam dengan mengambil judul “Sosialisasi Kawasan
Tanpa Rokok (KTR) Oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo (di
lingkungan RSUD Wates kabupaten Kulon Progo)” denganini peneliti
diharapkan masyarakat memahami tata tertib larangan merokok di kawasan
yang sudah di tentukan oleh pemerintah guna terwujudnya derajat kesehatan
masyarakat optimal serta tumbuh kembangnya generasi muda yang
berkualitas.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan oleh peneliti,
maka dapat diambil rumusan yang akan menjadi bahan penelitian yaitu :
bagaimana sosialisasi Kawasan Tanpa Rokok oleh Pemerintah Kabupaten
Kulon Progo di lingkungan RSUD Wates kabupaten Kulon Progo
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C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini adalah ingin mendeskripsikan dan
menganalisis bagaimana sosialisasi perda pemerintah kabupaten kulon progo
mengenai KTRdi lingkungan RSUD Wates Kabupaten Kulon Progo
untukmenghimbau agar tertib disiplin mengenai larangan merokok di
kawasan yang sudah di tentukan dalam Peraturan Daerah Kulon Progo
Nomor 4 Tahun 2014 Tetang Kawasan Tanpa Rokok.

D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Akademis
a. Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan
untuk rujukan dalam bidang penelitian Perda mengenai KTR.
b. Bagi peneliti diharapkan dapat menambah pengalamanmaupun
wawasan dan meningkatkan kemampuan dalam melakukan penelitian
terutama dalam bidang sosialisasi kaitannya dengan kebijakan KTR
oleh pemerintahan dan peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis
a. Diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat tentang strategi
sosialisasi KTR oleh Pemerintahan.
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran untuk Dinas
Kesehatan Kabupaten Kulon Progo dalam meningkatkan kepatuhan
terhadap kebijakan PerdaKTR.
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c. Diharapkan penetapan Perda KTRsebagai upaya perlindungan
pemerintah untuk masyarakat terhadap resiko ancaman kesehatan
karena lingkungan yang tercemar oleh asap rokok.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori
Dalam urain teori ini akan dijelaskan konsep-konsep komunikasi yang
mempunyai korelasi dengan upaya-upaya yang dilakukan pemerintahan
kabupaten kulon progo dalam mensosialisasikan PerdaKTR pemerintah
kabupaten kulon progo. Penetapan kawasan tanpa rokok merupakan upaya
pemerintah kabupaten kulon progo untuk perlindungan masyarakat terhadap
resiko ancaman gangguan kesehatan karena lingkungan tercemar asap rokok.
Oleh karena itu pentingnya upaya sosialisasi yang dilaksanakan pemerintah
dalam upaya memberikan bimbingan dan panduan dalam penerapan tata tertip
perdaKTR, proses penyelenggaraan tersebut menggunakan penerapan strategi
komunikasi yang tepat dan benar. Strategi komunikasi sendiri mengandung
arti bahwa adanya tindakan yang dilaksanakan secara sistematik untuk
mengembangkan rencana komunikasi tertentu agar dapat memperoleh
imbalan. Maka dalam konseptualisasi penelitian ini mencoba untuk
memusatkan perhatian strategi sosialisasi komunikasi yang digunakan
pemerintah kabupaten kulon progo dalam mempengaruhi masyarakat
khalayak umum di kabupaten kulon progo.
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a. Sosoalisasi
Rincian Mc Qual (2005:503) mendefinisikan sosialisasi, yaitu
“pengajaran nilai-nilai dan norma-norma yang dibangun dengan cara member
ganjaran dan imbalan simbolik untuk berbagai jenis perilaku”. Sosialisasi
dimaksudkan sebagai suatu proses pembelajaran dimana kita mempelajari
harapan-harapan yang seiring dengan suatu peran atau status tertentu di dalam
masyarakat.
Menurut Soerjono Soekanto (2010:55) “Sosialisasi merupakan proses
interaksi sosial yakni dasar sosial, merujuk pada hubungan-hubungan sosial
yang dinamis. Interaksi sosial yang terjadi karena masing-masing sadar akan
adanya pihak kedua yang menyebabkan perubahan-perubahan, sehingga
menimbulkan kesan dalam pikiran sesorang, kemudian akan menetukan
tindakan apa yang akan dilakukan”.
Sosialisasi

mengandung

arti

“penyediaan

sumber

bagi

ilmu

pengetahuan yang memungkinkan orang-orang akan bersikap dan bertindak
sebagai anggota masyrakat yang lebih efektif yang menyebabkan sadar akan
fungsi sosialnya sehingga ia dapat aktif dalam masyrakat” (Effendy,
2005:27).
Menurut Aryatea (2006:62) dapat dilakukan melalui :
1) Pribadi, yaitu orang maupun perseorangan
2) Lembaga, yaitu lembaga pemerintah maupun lembaga swasta
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Narwoko dan suyanto (2006:92-96) menyebutkan beberapa media
sosialisasi yaitu melalui :
1) sekolah
2) keluarga
3) kelompok bermain
4) lingkungan kerja
5) media massa
menurut Aryateja (2006:58) menjelaskan bahwa sosialisasi dapat berwujud
melalui informasi :
1) media massa
2) penyuluhan
Sosialisasi dapat terjadi melalui interaksi sosial secara langsung
maupun tidak langsung. Proses sosialisasi dapat berlangsung melalui
kelompok sosial, seperti keluarga, teman sepermainan dan sekolah,
lingkungan kerja, maupun media massa. Adapun media yang dapat menjadi
ajang sosialisasi adalah : keluarga, sekolah, teman bermain, lingkungan dan
media massa.
massa merupakan bentuk komunikasi dan rekreasi yang menjangkau
masyarakat secara luas sehingga pesan informasi yang sema dapat diterima
secara serentak dan sesaat. Media massa terdiri dari media cetak (surat kabar,
brosur, baleho, buku, majalah, tabloit) dan media elektronik (radio, televisi,
film, video, kaset, CD/DVD).
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Media

massa

didefinisikan

sebagai

media

sosialisasi

yang

berpengaruh terhadap perubahan perilaku masyarakat. Pesan-pesan atau
informasi ynag disampaikan mengarahkan masyarakat ke arah perilaku
prososial maupun antisosial.
Media massa diyakini dapat menggambarkan realitas sosial dalam
berbagai aspek kehidupan. Meskipun untuk itu, informasi atau pesan
(message) yang ditampilkannya sebagaimana dapat dibaca, di dengar, dilihat.

b. Komunikasi massa
Komunikasi massa mempunyai arti secara sosiologis dan komunikasi.
Massa dalam arti sosiologis menunjuk pada sekumpulan orang yang
berkumpul di suatu tempat, massa dalam arti komunikasi adalah “sekelompok
individu yang sikap dan perilakunya dipengaruhi oleh media massa (cetak,
elektronik, maupun online) karena adanya pengaruh dari media massa, maka
massa dalam arti komunikasi menunjukan pada istilah audiens, penonton,
pembaca, pemirsa, maupun pendengar”.
Jika ditinjau secara asal usul, komunikasi massa berasal dari : (1) mass
communications dan (2) mass communication. Mass communications (pakai
s) menunjuk pada media yang mekanis dapat digunakan dalam komunikasi
massa yaitu media massa dalam mass communication menunjuk pada teori
atau proses teroretik (proses dalam komunikasi massa itu sendiri).
Komunikasi massa menurut pendapat Joseph. A Devito “pertama,
komunikasi massa merupakan komunikasi yang ditunjukkan kepada massa,
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oleh khalayak yang luar biasa banyaknya. Hal tersebut bukan berarti bahwa
khalayak meliputi seluruh penduduk maupun semua orang yang membaca
atau semua orang yang menonton televisi. Bukan berarti pula bahwa khalayak
tersebut besar dan pada umumnya memang sukar untuk didefinisikan. Kedua,
komunikasi massa merupakan komunikasi yang telah disalurkan melalui
pemancar audio maupun pemancar visual. Komunikasi massa akan lebih
mudah dan lebih logis bila didefinisikan menurut bentuknya : televisi, radio,
surat kabar, majalah, buku, film dan peta” (Effendy,2002).
Intinya komunikasi massa merupakan sebuah komunikasi melalui
media massa. Media dalam hal ini adalah media massa modern (cetak,
elektronik, maupun online) karena ada media massa yang bersifat tradisional
(kentongan, angklung, bedug, dll).

c. Komunikasi Interpersonal
Menurut Onong Uchjana Effendy “komunikasi ataupun dalam bahasa
inggris communication berasal dari kata latin communication, berasal dari
kata communis yang artinya sama. Sama disini artinya sama makna, dua
orang yang terlibat dalam komunikasi, misalnya dalam bentuk percakapan,
maka komunikasi akan berlangsung selama ada kesamaan makna mengenai
apa yang dibicarakan”. (Effendy, 2003:10).
Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang menyangkut
persepsi tokoh masyarakat. Kadang disebut juga dengan komunikasi antar
personal atau antar pribadi yang dilakukan oleh antar manusia. Komunikasi
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interpersonal melibatkan manusia sebagai komunikator sebagai manusia lain
sebagai komunikannya. Dan komunikasi yang efektif ditandai dengan adanya
hubungan interpersonal yang baik.
Kontek-kontek hubungan antar manusia maupun relasi sosial
menentukan struktur dalam masyarakat antar manusia, maupun relasi sosial
ini didasarkan atas komunikasi antar personal, karena komunikasi antar
personal merupakan dasar sebagai eksistensi masyarakat. Situasi ini
memungkinkan berlangsungnya secara dialogis yang menunjukkan terjadinya
interaksi yang berfungsi ganda. Yang artinya masing-masing pihak dapat
menjadi pembicara maupun pendegar secara bergantian sebagai upaya
mewujudkan

“Mutual

Understanding”.

Wujud

dari

interaksi

yang

ditimbulkan merupakan ungkapan rasa timbal balik yang menghasilkan
interaksi antar komunikator dan komunikan.
Pengklasifikasian komunikasi interpersonal secara teorotis dalam
buku “ilmu, teori filsafat komunikasi” oleh Onong Uchjana Effendy,
2000:60) adalah :
1) komunikasi diadik
Merupakan komunikasi antar pribadi yang berlangsung antar dua
orang yang secara intern, dimana seorang komunikator menyampaikan
pesan kepada komunikan untuk suatu tujuan tertentu.
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2) Komunikasi triadik
Komunikasi interpersonal yang pelakunya terdiri dari tiga orang, yaitu
komunikator dan dua orang komunikan, misalnya : X menjadi
komunikator maka X menyampaikan pesan kepada A, kemudian jika A
menanggapi pesan tersebut maka akan beralih kepada komunikan B yang
terjadi berlangsung secara dialogis.
Dalam konteks komunikasi interpersonal, jika kita berkomunikasi
dengan orang lain maka kita akan memiliki persepsi dari pengamatan yang
kita lakukan tentang orang itu. Cara pandang kita terhadap orang lain atau
sebaliknya juga dipengaruhi oleh konsep diri sehingga berpengaruh terhadap
pola interaksi serta proses hubungan interpersonal yang berperan penting
dalam pengembangan kepribadian. Komunikasi interpersonal lebih bersifat
privat dan eksklusif, sert aidentik dengan komunikasi face to fase.
Komunikasi menurut beberapa ahli diantaranya adalah menurut Ami
Muhammad (2005:5) komunikasi interpersonal didefinisikan sebagai
pertukaran pesan verbal dan non verbal antara si pengirim dengan si penerima
pesan untuk mengubah tingkah laku. Sedangkan menurut mulyana (2000:73)
komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang hanya dua orang seperti
suami istri, dua sejahwat, dua sahabat, guru dan murit, dan lain sebagainya.
Peminat komunikasi biasanya mengutip paradigma yang telah
dikemukakan oleh Harold Lasswell dalam karyanya “The Structure and
Function of Communication in Society” dalam memahami komunikasi
sehingga dapat dilancarkan dengan efektif. Cara terbaik dalam menjelaskan
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komunikasi dengan menjawab pertanyaan: Who Say What In Which Channel
to Whom With What Effect?. Paradigma Lasswell ini menunjukkan bahwa
komunikasi meliputi lima unsur sebagai jawaban dari pertanyaan yang
diajukan, yaitu

komunikator, pesan, media, komunikan dan effek.

(Laswell,2014)
1) Komunikator: pihak yang merangkai perasaan dan pikiran ke dalam
symbol verbal maupun non verbal, proses ini dinamakan penyandingan.
Pihak yang melakukan ini biasa disebut sebagai komunikator atau
encoder.
2) Pesan : seperangkat symbol verbal maupun non verbal yang meliputi
perasaan, nilai, gagasan, maupun maksud sumbernya. Pesan mempunyai
tiga (3) komponen : makna, symbol digunakan untuk menyampaikan
makna, dan bentuk atau organisasi pesan. Symbol verbal misalnya
percakapan, wawancara, diskusi dan lain-lain sedangkan symbol non
verbal dapat berupa anggukan, senyuman, lirikan, dan sebagainya.
3) Media : suatu alat atau wahana yang digunakan komunikan untuk
menyampaikan pesannya kepada komunikator. Saluran boleh merujuk
pada bentuk pesan yang disampaikan oleh komunikator, apakah saluran
verbal maupun saluran non verbal. Yang merujuk pada cara penyajian
pesan apakah secara langsung (tatap muka) atau melalui media audio,
visual, atau audio-visual.
4) Komunikan : seseorang yang menerima pesan dari seorang komunikator,
berdasarkan pengalaman maupun masa lalu, rujukan nilai, pengetahuan,
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persepsi, pola pikir maupun perasaannya, penerima pesan ini
diterjemahkan atau ditafsirkan sebagai seperangkat symbol verbal
maupun non verbalyang di terima yang menjadi gagasan yang dapat di
pahami. Proses ini dinamakan decoding.
5) Efek : hasil yang terjadi pada penerima setelah ia menerima pesan. Dan
menambah pengetahuan dari tidak tahu menjadi tahu, perubahan sikap
dll.
Berdasarkan paradigma Lasswell, komunikasi merupakan proses
penyampaian pesan oleh seorang komunikator kepada komunikan melalui
media yang menimbulkan efek tertentu. (Effendy, 2003).
John R Wenburg dan Wiliam W. Wilmot juga Kenneth K Sereno dan
Edward M. yang dirangkum Mulyana (2010:67) menerangkan ada tiga
kerangka pemahaman dalam mengenai komunikasi, yaitu komunikasi sebagai
tindakan satu arah, komunikasi sebagai interaksi, dan komunikasi sebagai
transaksi.
1) Komunikasi sebagai tindakan satu arah
Komunikasi ini mengisyaratkan adanya penyampaian pesan searah dari
seseorang (atau suatu lembaga) kepada seseorang (atau suatu lembaga) baik
secara langsung maupun tidak langsung (melalui media). Konseptualisasi
komunikasi sebagai suatu tindakan satu arah menyoroti penyampaian pesan
yang lebih efektif dan mengisyaratkan bahwa semua kegiatan komunikasi
bersifat instrumental dan persuasive.
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a) Komunikasi sebagai interaksi
Komunikasi sebagai interaksi menyertakan komunikasi dengan proses
sebab-akibat dan aksi-reaksi yang arahnya bergantian. Konsep ini lebih
dinamis karena menambahkan unsur feedback tetapi masih berorientasikan
sumber. Komunikator atau pengirim pesan bisa juga berperan sebagai
komunikan atau penerima pesan.
b) Komunikasi sebagai transaksi
Komunikasi sebagai transaksi ini lebih bersifat subjektif yang dalam
bahasa Rosengren disebut komunikasi penuh kemanusiaan. Penafsiran
berdasarkan perilaku verbal dan nonverbal yang dikemukakan dapat
mengubah penafsiran lawan bicara atas pesan-pesan tersebut. Inilah yang
disebut bahwa komunikasi sebagai transaksi, yang lebih sesuai untuk
komunikasi tatap gerak isyarat dapat mempertegas komunikasi.
komunikasi harus sesuai dengan efek komunikasi yang diharapkan,
berupa :
1) Menyebarkan sebuah informasi
2) Melakukan sebuah persuasi
3) Melaksanakan sebuah informasi
Dari efek yang telah diharapkan dapat ditetapkan bagaimana cara
berkomunikasi, melalui :
1) face to face communication (Komunikasi tatap muka)
Mengharapkan suatu efek perubahan dari tingkah laku komunikasi yang
telah disampaikan.
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2) mediated communication (Persuasif komunikasi bermedia)
Komunikasi informatif yang menjangkau lebih banyak komunikan
namun sangat lemah dalam hal persuasif.

E. Kerangka Berfikir
Peneliti menggunakan paradigma Lasswell yang menunjukkan bahwa
komunikasi meliputi lima unsur sebagai jawaban dari pertanyaan yang
diajukan, yaitu komunikator, pesan, media, komunikan dan effek. (Nitasari,
2014).

RSUD Wates

Kesehatan KTR
baliho, plang, stiker, pamflet dll.

Karyawan, Masyarakat
lingkungan RSUD
Gambar 1. Kerangka Berfikir Peneliti

Penelitian ini dilakukan brtujuan untuk mengetahui sejauh mana
penerapan sosialisasi kawasan tanpa rokok di RSUD Wates. Sosialisasi
merupakan proses interaksi sosial yang terjadi karena masing-masing sadar
akan adanya pihak kedua yang menyebabkan perubahan sikap sehingga

22

menimbulkan adanya perubahan perilaku. Adapun penelitian ini dilaksanakan
untuk mengetahui sosialisasi di lingkungan RSUD Wates tentang kawasan
tanpa rokok yang diukur dari media sosialisasinya yaitu melalui kegiatan
sosialisasi maupu media indor dan outdor (stiker, pamflet, banner, baliho,
plang) dan bagaimana sikap dan perubahan perilaku masyarakat lingkungan
RSUD wates.

F. Definisi Konsep
1. Sosialisasi
Sosialisasi merupakan proses interaksi sosial yakni dasar sosial,
merujuk pada hubungan-hubungan sosial yang dinamis. Interaksi sosial yang
terjadi karena masing-masing sadar akan adanya pihak kedua yang
menyebabkan perubahan-perubahan, sehingga menimbulkan kesan dalam
pikiran sesorang, kemudian akan menetukan tindakan apa yang akan
dilakukan.
2. Komunikasi massa
komunikasi massa merupakan komunikasi yang telah disalurkan
melalui pemancar audio maupun pemancar visual. Komunikasi massa akan
lebih mudah dan lebih logis bila didefinisikan menurut bentuknya : televisi,
radio, surat kabar, majalah, buku, film dan peta.Komunikasi massa
merupakan sebuah komunikasi melalui media massa. Media dalam hal ini
adalah media massa modern (cetak, elektronik/online).
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3. Komunikasi interpersonal
komunikasi interpersonal didefinisikan sebagai pertukaran pesan
verbal dan non verbal antara si pengirim dengan si penerima pesan untuk
mengubah tingkah laku.

G. Definisi Operasional
Kawasan tanpa rokok merupakan tidak ada kegiatan merokok, jual
beli rokok, maupun promosi di kawasan itu. Berbagai cara yang dilakukan
oleh RSUD Wates tidak hanya dilakukan secara eksklusif, tetapi juga
dilakukan secara inklusif. Mulai dari sosialisasi-sosialisasi bahaya merokok,
sosialisasi yang disisipkan dalam kegiatanhingga pemasangan baliho, plang,
pamflet, stiker, dll. Hal tersebut justru memiliki daya ungkit keberhasilan
yang lebih besar sebagai upaya dalam menekan angka perokok aktif.
sebagai acuan sumber informasi KTR di lingkungan RSUD Wates.
Informasi tersebut bisa didapat dari pihak internal (karyawan rumah sakit)
maupun eksternal (masyarakat lingkungan RSUD). RSUD Wates merupakan
salah satu tempat yang bisa memberikan informasi kepada khalayak umum
melalui sosialisasi.
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BAB III
METODE PENELITIAN

Metodelogi berasal dari kata dasar yaitu metode dan logi. Metode
artinya cara untuk melakukan sesuatu dengan teratur (sistematis), sedangkan
dalam logi merupakan ilmuyangberdasarkan logika berfikir. Metodelogi yaitu
ilmu tentang cara melakukansesuatu dengan teratur (sistematis).

A. Jenis Penelitian
Sesuai dengan tujuan dari penelitian yang ingin dicapai, maka
penelitian ini akan dijalankan dengan menggunakan penelitian kualitatif yang
bersifat deskriptif, yaitu “penelitian dengan mengumpulkan data-data yang
berupa kalimat atau gambar yang memiliki arti, pada penelitian ini
menekankan catatan yang menggambarkan situasi yang sebenarnya guna
mendukung penyajian data” (HB: Sutopo:35)
Dapat dikatakan bahwa penelitian ini kualitatif secara keseluruhan
data yang disajikan harus menggambarkan situasi yang sebenarnya, sehingga
dalam penelitian ini pengutamakan penelitian lapangan (Field Research)
dengan menggunakan metode survai, sedangkan studi kepustakaan digunakan
untuk landasan ilmiahnya. Dalam penelitian ini pengumpulan data-data dan
informasinya dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara.
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B. Objek Penelitian
Objek penelitian ini tertuju pada Strategi Sosialisasi KTR Perda
pemerintahan Kabupaten Kulon Progo, daerah atau lokasi yang digunakan
dalam penelitian ini adalah di lingkugan RSUD Wates Kabupaten Kulon
Progo.Alasannya :
Di RSUD Wates adalah lokasi yang sudah menerapkan perda KTR
dan merupakan kawasan bebas asap rokok yang bisa memberikan masukan
untuk proses sosialisasi juga informasi yang dibutuhkan tersedia.

C. Sumber Data
a. Data primer
Penentuan informan dalam penelitian kualitatif ini membutuhkan sumber
data yang berupa manusia yang akan menjadi informan. Informasi disini
sangat penting peranannya sebagai individu yang memiliki informasi
sehingga dapat memberikan tanggapan seperti yang diinginkan peneliti.
Informan dalam penelitian ini adalah : pihak internal (karyawan rumah sakit)
dan eksternal (masyarakat lingkungan RSUD).
b. Data sekunder
Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh penelitian secara
tidak langsung melalui media perantara. Pada umumnya berupa bukti, catatan
atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip yang telah di
publikasikan dan yang tidak dipublikasikan.
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a. Teknik wawancara mendalam : melakukan kegiatan tanya jawab antara
peneliti dengan narasumber yang dilakukan secara terbuka dan
mendalam untuk memberikan kesempatan kepada yang diwawancarai
menjawab secara bebas.
b. Teknik dokumentasi : pengumpulan bahan-bahan atau data yang berasal
dari dokumentasi langsung objek penelitian.
c. Teknik observasi : mengumpulkan data dengan ikut ambil bagian dalam
kehidupan sehari-hari mereka yang dijadikan narasumber dalam
penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Informan
Untuk bisa mendapatkan data penelitian yang dibutuhkan guna
menjawabpermasalahan penelitian yang diajukan, penelitian ini menggunakan
dua teknik pengumpulan informan menurut yaitu Purposive sampling dan
insidental sampling.
1. Purposive Sampling : teknik pengumpulan sampel dengan pertimbangan
tertentu. Maka sampel sumber datanya adalah Karyawan RSUD Wates
Kabupaten Kulon Progo.
2. Insidental Sampling : teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan,
yaitu siapa saja yang secara kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti
dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan
ditemui itu cocok sebagai sumber data. Maka sumber datanya adalah
masyarakat lingkungan RSUD Wates Kabupaten Kulon Progo.
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E. Teknik Pengumpulan Data
Untuk bisa mendapatkan data penelitian yang dibutuhkan guna
menjawab

permasalahan

penelitian

yang

diajukan,

penelitian

ini

menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan
dokumentasi.
1) Observasi : suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari
berbagai proses biologis dan psikologis, dari dua diantaranya yang
terpenting adalah proses pengamatan dan ingatan. Sugiyono (2015:226)
2) Wawancara : pertemuan dua orang yang bertukar informasi dan ide
melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan makna dalam suatu
topik tertentu. Sugiyono (2015:233)
3) Dokumentasi : catatan peristiwa yang sudah berlaku, bisa berbentuk
tulisan, gambar atau karya monumental dari seseorang. Sugiyono
(2015:240)
Dalam penelitian ini, penuis menetapkan beberapa informan yaitu
para informan yang sudah mengerti maupun yang belum mengerti tentang
Perda KTR.

F. Validasi Data
Sementara untuk menjamin kevalidan data yang terkumpul, dilakukan
uji keabsahan data penelitian dengan menggunakan kriteria derajat
kepercayaan (kredibiltas) dengan cara meningkatkan ketekunan pengamatan
dan triangulasi.
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Triangulasi menurut Sugiyono (2015:241) mengungkapkan bahwa
teknik trianggulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat
menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data
yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi,
maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji
kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai
sumber data.
Observasi
Dokumentasi

Data Valid

Wawancara

Gambar 2. Teori Triangulasi

G. Teknis Analisis Data
Setelah semua data terkumpul, akan dilakukan analiis data. Dengan
melakukan analisis data hasil penelitian dilapangan, sudah dapat dibaca dan
berguna dalam menjelaskan permasalahan penelitian.Sedangkan untuk
memastikan kesesuaian antara data yang terkumpul dengan data yang
dibutuhkan, dilakukan analisis data yang mengacu kepada konsep analisis
data yang dkembangkan Miles, Huberman, dan Sugiono (2015) yang terdiri
dari tiga alur yaitu Reduksi data, Penyajian data, Kesimpulan.
Pengertian analisis data yang dikemukakan oleh Poerwadi (2007)
dimana pengolahan dan analisis data yang sesungguhnya dimulai dengan
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pengorganisasian data. Data kualitatif yang banyak dan beragam merupakan
kewajiban peneliti untuk mengorganisasikan datanya dengan rapi, sistematis,
dan selengkap mungkin. Analisis data memungkinkan peneliti untuk :
a. Memperoleh kualitas yang layak dan baik dari data
b. Mendokumentasikan analisis yang telah dilakukan peneliti
c. Menyimpan dan analisis data yang berkaitan dalam penyelesaian
penelitian
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BAB IV
HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian
a.

Deskripsi Rumah Sakit Umum Daerah Wates
1. RSUD Wates
Rumah Sakit Umum Daerah Wates menurut sejarahnya adalah
kelanjutan dari peninggalan pemerintah penjajahan Belanda, terletak di
sebelah alun-alun wates.Setelah kemerdekaan keberadaannya tetap di
lestarikan, higga pada tahun 1963 di tetapkan dengan Peraturan Daerah
Tk II Kulon Progo Nomor 6 Tahun 1963.Saat itu kedudukan rumah sakit
masih menjadi satu dengan Dinas Kesehatan Rakyat (DKR).
Sesuai degan tuntutan masyarakat, rumah sakit umum daerah wates
berupaya mengembangkan diri dengan cara pindah ke lokasi yang baru
di dudun Beji kecamatan Wates, tepatnya di Jalan Tentara Pelajar Km 1
No. 5 Wates Kulon Progo. Pembangunan dan kepindahannya
diresmikan oleh Menteri Kesehatan RI yang menjabat saat itu dr.
Suwardjono Suryaningrat pada tanggal 26 Februari 1983 dengan status
kelas D. Maka secara resmi tanggal tersebut dijadikan hari bakti
pelayanan kesehatan rumah sakit umum daerah wates kulon progo.
Dasar hukum keberadaan rumah sakit sebelum terbentuk masih
menjadi bagian dari dinas kesehatan, dengan ketetapan Perda Kabupaten
Dati II Kulon Progo No 5 Tahun 1982 dan mencabut Perda Kabupaten
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Dati II Kulon Progo No 6 Tahun 1963. Sesuai Perda kabupaten Dati II
Kulon Progo No 18 Tahun 1994, kedudukan RSUD Wates tetap sebagai
Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD). Pengelolaannya mulai diatur
secara mandiri setelah terbitnya Perda Kabupaten Dati II Kulon Progo
No 22 Tahun 1994 tentang pembentukan rumah sakit umum daerah
wates dan Perda kabupaten Dati II Kulon Progo No 23 Tahun 1994
tentang organisasi dan tata kerja rumah sakit umum daerah wates. Sejak
diterbitkannya dua perda tersebut maka kedudukan rumah sakit umum
daerah wates semakin maju.
Rumah sakit umum daerah wates mulai ditingkatkan kelasnya
menjadi kelas C dengan diterbitkannya surat keputusan menteri
kesehatan

nomor 491/SK/V/1994 tentang peningkatan kelas rumah

sakit umum daerah wates milik pemerintah daerah Tk II Kulon Progo
menjadi kelas C. Upaya untuk meningkatkan RSUD Wates dalam
pengelolaannya agar terus mandiri terus ditingkatkan, salah satunya
dengan mempersiapkan RSUD Wates menjadi Unit Swadana melalui
tahan ujicoba selama 3 tahun. Setelah menjalani ujicoba maka
ditetapkan menjadi RSUD Unit Swadana melalui SK Bupati Nomor
343/2001.
Surat keputusan RI Nomor 720/Menkes/SK/VI/2010 tentang
peningkatan kelas rumah sakit umum daerah wates milik pemerintah
daerah kabupaten kulon progo sebagai RSUD kelas B Non pendidikan
pada tanggal 15 juni 2010.
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Sejak berdirinya RSUD Wates telah mengalami pergantian
pemimpin. Berikut daftar urutan direktur RSUD Wates :
1. dr. Samadikun Maryadi

Tahun 1966-1977

2. dr. M. Harsono

Tahun 1977-1987

3. dr. Edhi Jatno, MMR

Tahun 1987-2001

4. dr. Moerlani M Dahlan, Sp.PD

Tahun 2001-2005

5. dr. Bambang Haryatno, M.kes

Tahun 2005-2012

6. dr. Lies Indriyati, Sp.A

Tahun 2012- Sekarang

2. Alamat RSUD
Rumah Sakit Umum Daerah Wates Kabupaten Kulon Progo Berada di :
Jl. Tentara Pelajar Km.1 No.5 Wates
Kota/Kabupaten

: Kulon Progo

Kode pos

: 55611

Telpon

: 0274-773169

Fax

: 0274-773092

Email

: rsud@kulonprogokab.go.id

Telpon Humas

: 0274773169

Website

: rsudwates.com/rsud.kulonprogokab.go.id
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3. Spesifikasi bangunan RSUD
Luas tanah : 75492 m2
Luas bangunan : 7202,5 m2

4. Perijinan dan akreditas RSUD
Nomor surat ijin : 445/5887/KP2TSP/2016
Tanggal ijin : 30/12/2016
Pemberi ijin : DINKES provinsi DIY
Sifat ijin : perpanjang
Status masa berlaku ijin : perpanjang Kabupaten Kulon Progo
Pentahapan akreditasi : pentahapan II (12 pelayanan)
Tanggal akreditas : 17 juni 2016
Status akreditas : tingkat paripurna

5. Kedudukan RSUD
a. RSUD Wates merupakan lembaga teknis daerah
b. RSUD Wates dipimpin oleh Direktur yang berkedudukan dibawah dan
bertanggungjawab kepada Bupati melalui sekertaris daerah

6. Tugas RSUD
Memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna
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7. Struktur Organisasi RSUD
Direktur

Wakil Pelayanan

Wakil AdmUsaha
& Keuangan

Bagian Umum &
Kepegawaian

Bagian Keuagan

Sub Bagian
Umum

Sub Bag
Akuntansi &
Perbendaharaa
n

Sub Bagian
Kepegawaian

Sub Bag
Perencanaan &
Anggaran

Sub Bagian Diklat

Bidang Pelayanan
Medis &
Pengembangan
Mutu

Bidang
Keperawatan &
Kebidanan

Seksi Pelayanan
Medis

Seksi
Keperawatan

Pengembangan
Mutu & audit
Pelayanan

Seksi
Kebidanan

Sub Bagian
Pendapatan

Bidang
Pelayanan
Penunjang

Seksi Diagnostik
& Logistik

Seksi Rekam
Medis &
Informasi

Gambar 3. Struktur Organisasi
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Struktur organisasi dan tata kerja RSUD wates :
Wakil direktur administrasi umum dan keuangan
1. Bagian umum dan kepegawaian
a. Sub bagian umum
b. Sub bagian kepegawaian
c. Sub bagian diklat
2. Bagian keuangan
a. Sub bagian akuntansi dan kebendaharaan
b. Sub bagian perencanaan dan anggaran
c. Sub bagian pendapat
Wakil direktur pelayanan
1.

2.

3.

Bidang pelayanan medis dan pengembangan mutu
a.

Seksi pelayanan medis

b.

Seksi pengembangan mutu dan audit

Bidang pelayanan penunjang
a.

Seksi penunjang diagnostik dan logistik

b.

Seksi rekam medis dan informasi

Bidang keperawatan dan kebidanan
a.

Seksi keperawatan

b.

Seksi kebidanan
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8. Tenaga kerja RSUD
a. Dokter SP.A (spesialis anak) : 2
b. Dokter SP.OG (spesialis obstreti dan ginekologi kebidanan dan
kandungan) : 2
c. Dokter SP.PD (spesialis penyakit dalam) : 3
d. Dokter SP.B (spesialis bedah) : 2
e. Dokter SP.RAD (spesialis radiologi) : 1
f. Dokter SP.RM (spesialis rehabilitasi medik) : 1
g. Dokter SP.AN ( spesialis anestesiologi dan reanemiasi) : 2
h. Dokter SP.THT (spesialis telinga, hidung, dan tenggorokan) : 1
i. Dokter SP.KJ (spesialis kedokteran jiwa dan psikiatri) : 1
j. Dokter umum : 13
k. Dokter gigi : 1
l. Perawat : 193
m. Bidan : 40
n. Farmasi 15
o. Tenaga kesehatan lainnya 57
p. Tenaga non kesehatan : 170
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9. Visi dan Misi
Visi
Menjadi rumah sakit pendidikan dan pusat rujukan yang unggul dalam
pelayanan
Misi
a. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan paripurna yang
profesional berorientasi pada kepuasan pelanggan
b. Mengembangkan manajemen rumah sakit yang efektif dan efisien
c. Menciptakan lingkungan kerja yang sehat, nyaman dan harmonis
d. Meningkatkan

sumber

daya

manusia,

perkembangan

imu

pengetahuan dan teknologi
e. Melindungi dan meningkatkan kesejahteraan karyawan
f. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kesehatan

Budaya kerja karyawan RSUD Wates
Mewujudkan budaya kerja yang mengedepankan :
a. Kejujuran
b. Keadilan
c. Kerjasama
d. Profesionalisme
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10. Maklumat pelayanan
Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggaakan pelayanan
sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila menepati
janji ini kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundangundangan.

11. Tujuan RSUD
a. Meningkatkan upaya kesehatan masyarakat melalui upaya kesehatan
perorangan paripurna yang bermutu bagi masyarakat kulon progo dan
sekitarnya
b. Berkembangnya managemen rumah sakit yang efektif dan efisien
c. Terciptanya lingkungan kerja yang sehat yang nyaman dan harmonis
d. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasaran
sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
e. Terwujudnya karyawan yang produktif, berkomitmen dan mempunyai
etos kerja tinggi
f. Terwujudnya standar pelayanan yang tinggi dengan menjadikan
kedekatan kepada pasien sebagai prioritas utama
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12. Fungsi RSUD
a. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan
sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit
b. Pemeliharaan dan peningkatan perorangan melalui pelayanan kesehatan
yang paripurna tingkat kedua dan tingkat ketiga sesuai kebutuhan medis
c. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam
rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan
d. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan
teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan
kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang
kesehatan

b. Deskripsi Keadaan Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Wates
RSUD Wates dari tahun ke tahun semakin menunjukkan kemajuan
dan perkembangannya yang sangat pesat dalam melakukan pelayanan
kepada masyarakat.dengan adanya sosialisasi yang secara langsung maupun
sosialisasi yang disisipkan dalam kegiatan berjalan dengan baik karena
mayarakat ikut bertanggungjawab dalam hal tersebut. Hak terseut
merupakan buah hasil dari kerja keras dan dedikasi yang tidak pernah luntur
dan kedisiplinan yang kuat darisemua unsur, oleh karena itu harapan
kedepannya semakin diperketat lagi dalam pengaturannya seminimal
mungkinn dan kerja keras serta disiplin tinggi merupakan prioritas sikap
aparatur RSUD Wates kabupaten kulon progo.
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Sebagai rumah sakit umum daerah, sosialisasi kawasan tanpa rokok
merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dikelola secara sedemikian rupa,
sehingga menjasi suatu program terpadu dan berlangsung secara terarur dan
terus-menerus,

senantiasa

dimengerti

oleh

pihak-pihak

lain

yang

berkepentingan, seperi khalayak maupun publik masyarakat.Hal ini tidaklah
mudah, mengingat jumlah perokok aktif yang semakin meningkat maka
peran rumah sakit dalam mensosialisasikan kawasan tanpa rokok sangatlah
di butuhkan.

B. Deskripsi Hasil Penelitian
1. Peraturan Daerah Kabuparen Kulon Progo nomor 5 tahun 2014 tentang
Kawasan Tanpa Rokok
a. bahwa merokok merupakan aktivitas yang berdampak negatif bagi
kesehatan individu, keluarga, masyarakat dan lingkungan, baik secara
langsung maupun tidak langsung, sehingga perlu upaya pengendalian
dampak rokok terhadap kesehatan
b. bahwa udara yang bersih, sehat dan bebas dari asap rokok merupakan hak
asasi bagi setiap orang sehingga diperlukan kemauan, kesadaran dan
kemampuan dari berbagai pihak untuk membiasakan pola hidup yang
sehat
c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pemerintah Daerah wajib
menetapkan kawasan tanpa rokok
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d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kawasan
Tanpa Rokok
Mengingat :
a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945
b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951
tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik
Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo
dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu
Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1951 Nomor 101)
c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)
d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)
e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
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sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844)
f. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059)
g. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
h. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai
Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal
Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di jawa Timur/Tengah/Barat dan
Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
1950 Nomor 59)
i. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian
Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999
Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3853)
j. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan
Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi
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Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380)
k. Peraturan

Menteri

Kesehatan

Nomor

28

Tahun

2013

tentang

Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan pada
Kemasan Produk Tembakau
Dampak negatif penggunaan rokok pada kesehatan telah lama
diketahui.Kanker paru merupakan penyebab kematian nomor satu di dunia, di
samping dapat menyebabkan serangan jantung, impotensi, penyakit darah,
enfisema, stroke, dan gangguan kehamilan serta janin yang sebenarnya dapat
dicegah. Merokok merugikan kesehatan baik bagi perokok itu sendiri maupun
orang lain di sekitarnya yang tidak merokok (perokok pasif).
Perokok mempunyai risiko dua sampai empat kali lipat untuk terkena
penyakit jantung koroner dan risiko lebih tinggi untuk kematian mendadak.
Perlindungan terhadap bahaya paparan asap rokok diperlukan untuk
pencapaian kesejahteraan manusia agar terwujud dan terpeliharanya derajat
kesehatan yang tinggi, karena kesehatan menjadi komponen penting dari
tercapainya kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menegaskan bahwa
setiap orang berhak atas kesehatan.
Untuk

mewujudkan

derajat

kesehatan

masyarakat

yang

setinggitingginya, maka Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan
upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh.Guna menciptakan dan/atau

44

menjaga udara yang bersih dan sehat sebagai hak bagi setiap orang maka
diperlukan kemauan, kesadaran, dan kemampuan masyarakat untuk
mencegah dampak negatif penggunaan rokok, baik langsung maupun tidak
langsung, terhadap kesehatan.
Merokok merupakan aktivitas yang berdampak merugikan bagi
kesehatan individu, keluarga, masyarakat dan lingkungan, baik secara
langsung maupun tidak langsung.Sehingga perlu adaya upaya pengendalian
rokok terhadap kesehatan. Karena didalam rokok tersebut terkandung lebih
dari 4000 jenis bahan kimia berbahaya bagi kesehatan, mulai dari nikotin
merupun zat lainnya yang bisa menyebabkan kanker dan zat beracun bagi
tubuh lainnya.
Dalam penelitian ini merokok merupakan hal biasa bagi sebagian orang
karena bisa menjadikan hidupnya lebih semangat, ada juga yang ingin terlihat
trendi di depan teman-temannya maupun orang-orang disekitarnya.
Sedangkan sebagian beranggapan bahwa kalau tidak merokok hidupnya
terasa ada yang kurang enak dan mulut terasa seakan kecut dan tidak enak.
Hal tersebut disebabkan karena masyarakat tidak mengetahui bahaya
dari merokok untuk kesehatan dirinya sendiri, dan juga orang-orang
disekitarnya. Aktivitas merokok bisa merusak kesehatan dan untuk yang
menghisap asap rokok (perokok pasif) mempunyai terkena resiko penyait
yang sama. Untuk itu RSUD Wates melakukan sosialisasi dari bahaya
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merokok bagi kesehatan dan mengkampanyekan kesadaran untuk berhenti
merokok semaksimal mungkin walaupun di lingkungan rumah sakit.
Dalam kegiatan tersebut panitia kegiatan RSUD melakukan kampanye
berhenti merokok, adapun kampanye tersebut melalui :
Menyebutkan beberapa penyakit berbahaya yang diakibatkan oleh rokok,
yaitu :
1. Penyakit paru paru
Dari hasi penelitian efek dari perokok yang paling pertama merusak
organ tubub akibat asap rokok adalah paru-paru. dalam kegiatan kampanye
berhenti merokok, asao rokok yang terhirup dan masuk ke dalam paruparu akan mengalami radanag, bronchitis, pneumonia.
2. Penyakit impotensi dan organ reproduksi
Dari hasill penelitian efek merokok bagi kesehatan lainnya adalah bisa
mengakibatkan impotensi, hal tersebut sudah banyak dialami oleh perokok
aktif.Karena didalam rokok mengandung bahan kimia yang sifatnya
beracun tersebut bisa mengurangi produksi sperma pada pria.Selain itu
pada pria juga bisa terkena kanker di bagian testis.Maka sebelum hal itu
terjadi di dalam kampanye berhenti merokok bahwa masyarakat perlu
mengurangi mengkonsumsi rokok sebelum terjadi hal tersebut.Terumama
bagi remaja, karena efek bahaya merokok bagi kesehatan remaja yang bisa
menyebabkan resiko tidak memiliki keturunan.Sedangkan bagi perokok
akrif wanita, efek dari rokok juga mengurangi tingkat kesuburan wanita.
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3. Penyakit lambung
Dari hasil penelitian efek dari bahaya merokok yang terlihat sepele
ketika menghisap rokok adalah aktifitas di bawah kerongkongan semakin
meningkat. Bahaya nerokok juga bisa dirasakan sampai ke lambung,
karena asap rokok yang masuk ke sistem pencernaan akan menyebabkan
meningkatnya asam lambung. Maka jika hal ini dibiarka secara terus
menerus akan menyebabkan penyakit yang lebih kronis seperti tukak
lambung yang sulit diobati. Dalam kampanye berhenti merokok diperlukan
kesadaran dari diri sendiri akan bahaya dari merokok.
4. Penyakit stroke
Dalam penelitian ini penyebab stroke bersumber dari kandungan
bahan kimia berbahaya seperti nikotin, karbon monoksida dan gas oksidan
yang terkandung dalam rokok.Dan pada perokok aktif bisa saja menderita
serangan stroke, karena efek samping dari rokok bisa saja menyebabkan
melemahkan pembuluh darah.Jika pembuluh darah terhambat maka bisa
menyebabkan serangan radang di otak, hal itulah yang menyebabkan
resiko stroke, meskipun tidak ada latar belakang darah tinggi maupun
penyakit penyebab stroke lainnya.
Cara berhenti merokok, diantaranya :
1. Kurangi secara bertahap
Mengurangi jumlah rokok yang dihisap setiap hari secara berangsurangsur dengan jumlah yang sama sampai 0 batang rokok pada hari yang
telah ditetapkan. Peneliti menyimpulkan bahwa jika hari pertama
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berhenti merokok menghabiskan 10 batang rokok maka hari ke-2 menjadi
8 batang rokok hingga hari ke-10 hanya 1 batang dan hari ke-11 sudah
berhenti merokok.
2. Berhenti seketika
Hari ini anda merokok, besok berhenti sama sekali. Dari hasil
penelitian hal ini merupakan cara yang paling berhasil
Tipsberhenti merokok
1. Memotivasi diri sendiri
2. Berhenti merokok seketika atau total atau melakukan pengurangan jumlah
rokok yang dihisap setiap hari.
3. Kenali waktu dan situasi dimana anda paling sering merokok.
4. Tahan keinginan merokok dengan menundanya
5. Minta dukungan dari keluarga dan sahabat
6. Konsultasi dengan dokter atau tenaga kesehatan
Masyarakat lingkungan RSUD Wates Kulon Progo telah banyak yang
mengetahui akan sosialisasi kawasan tanpa rokok, bahkan di lingkungan
RSUD Wates telah banyak yang mengetahui hal tersebut dan berusaha untuk
bertanggung jawab secara langsung maupun tidak langsung.
Pada penelitian ini akan dilakukan penelitian mengenai media
sosialisasi kawasan tanpa rokok, dimana dalam penelitian ini peneliti terjun
langsung untuk medapatkan data dengan melakukan pengamatan dan
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wawancara langsung dengan karyawan, pengunjung maupun pasien di RSUD
Wates.
Informan dalam penelitian ini yang dipilih adalah karyawan dan
masyarakat lingkungan RSUD Wates karena dianggap mereka tahu mengenai
sosialisasi kawasan tanpa rokok.Adapun informan penelitian ini terdiri dari 6
orang meliputi karyawan, pengunjung dan pasien yang berasal dari berbagai
wilayah. Informan tersebut akan digambarkan dalam tabel berikut :
Tabel 1
INFORMAN PENELITIAN
No.
1
2
3
4
5

Informan

Jumlah

Pegawai kesehatan
Pegawai non kesehatan
Pengunjung
Pasien
Masyarakat setempat

1
1
3
1
1

Jumlah

7

Sumber : Data primer
Informan yang digunakan dalam penelitian ini seperti yang ada pada
tabel ada 5 orang yang meliputi karyawan, pengunjung maupun pasien dari
RSUD Wates.Dari keseluruhan informan tersebut yang terbanyak berasal dari
pengunjung karena mereka sangat antusias dengan adanya sosialisasi
kawasan tanpa rokok.Selain itu juga ada beberapa pengunjung yang
menginginkan sosialisasi kawasan tanpa rokok perlu di tingkatkan lagi.
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Sosialisasi kawasan tanpa rokok menurut masyarakat sudah sangat baik.
Rata rata masyarakat sudah tertib disiplin, namun masih ada juga beberapa
yang masih menyalakan putung rokok di lingkungan RSUD, maka mengenai
hal tersebut agar lebih ditingkatkan lagi sosialisasinya supaya masyarakat
yang belum mengetahui bisa paham akan kawasan tanpa rokok. Walaupun
rumah sakit sudah merupakan kawasan yang bebas asap rokok, sosialisasi
kawasan tanpa rokok juga masih diperlukan, karena masyarakat yang tidak
mengetahui mengenai hal tersebut bisa merokok di sembarang tempat di
lingkungan RSUD.
“Menurut saya sosialisasi kawasan tanpa rokok disini itu sudah
berjalan dengan baik selama lebih dari 3 tahun ini.” (bpk kadri, 28
februari 2018). “Namun pihak rumah sakit ini juga perlu
mensosialisasikan lagi terkain hal tersebut, dan media media yang
dipergunakan untuk sosialisasi ini jangan di hilangkan kalau perlu
secara terus menerus di perbaharui biar kelihatan bagus terus.”

Pelaksanaan sosialisasi kawasan tanpa rokok di RSUD Wates yang
telah berlangsung secara terus menerus, berdasarkan hasil penelitian yang
melibatkan masyarakat RSUD agar lebih diperketat lagi seminimal
mungkin.Dan perlu adanya teguran yang keras bagi pegunjung yang masih
ngeyel menyalakan putung rokok di lingkungan RSUD.
“Harapan saya untuk rumah sakit agar bisa semaksimal mungkin
melarang orang di lingkungan ini, dalam arti gedung belakang yang
dekat kantin juga termasuk bahwa itu kawasan tanpa rokok dan kalau
perlu sepanjang jalan dari kota ke rumah sakit ini diperlakukan
peraturan yang serupa agar bisa menekan angka perokok aktif. Dan
untuk masyarakat saya harap mereka sadar akan pesan/informasi yang
disampaikan pihak rumah sakit walaupun hanya melalui tulisa tulisan.
Tapi kalau menurut saya pengunjung rumah sakit disini sudah pada
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pekewuh kalau mau merokok bahkan di area parkiran pun mereka tidak
bisa merokok, karna akan mendapat peringatan langsung dari tukang
parkir maupun satpam disini.” (bpk pangestu, 28 februari 2018).

Dalam pelaksanaan sosialisasi kawasan tanpa rokok ini nantinya
diharapkan lebih ditingkatkan lagi, agar terciptanya lingkungan yang bersih,
sehat dan nyaman.Sehingga mempunyai dampak yang positif karena
masyarakat sadar bahwa dampak rokok bagi kesehatan sangat buruk dan
membahayan bagi perokok aktif maupun perokok pasif.
Dalam penerapan KTR itu sendiri RSUD wates sosialisasinya sudah
berjalan dengan baik. Kebetulan di Wates tidak hanya terdapat RSUD namun
juga ada Rumah Sakit Swasta lainnya, dengan penerapan yang sama RSUD
wates lebih berhasil dan lebih optimal dalam pelaksanaannya.
Pandangan masyarakat mengenai Rumah Sakit Pemerintah bahwa
Rumah Sakit Pemerintah itu kotor, pelayanan jelek, tidak terawat dan lain
sebagainya,

namun

sebaliknya

RSUD

Wates

justru

telah

berhasil

menciptakan citra positif kepada masyarakat.
Kalau di RSUD hanya ada beberapa yang melanggar terkait Kawasan
Tanpa Rokok dengan merokok di lingkungan RSUD, selalu ada peneguran
ketika ada yang merokok di lingkungan RSUD, warung warung di depan
Rumah Sakit tidak ada kegiatan mengiklankan atau memperjual belikan dan
mempromosikan rokok, bahkan orang orang yang memebeli di warung
warung itupun hampir sebagian besar tidak merokok di tempat terkait bahwa
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hanya boleh merokok lebih dari 10m dari kawasan tanpa rokok dan warung
itu sendiri terletak kurang dari 10m.
Dengan penerapan yang sama itu di rumah sakit lain masih terlihat
banyak permasalahan, yaitu dengan masih adanya penjual rokok di warung
dekat rumah sakit itu dan masih bisa terlihat terang terangan ada yang
merokok di gerbang depan rumah sakit.
Dari beberapa wawancara peneliti dengan narasumber masyarakat
lingkungan RSUD yang secara acak, respon terhadap diberlakukannya
kawasan tanpa rokok dirumah sakit ini terjadi pro dan kontra, bagi
masyarakat yang perokok pasif (tidak merokok) mereka sangat setuju dan
antusias dengan diberlakukannya kawasan tanpa rokok tersebut. Masyarakat
merasa bahwa lebih nyaman dan lega karna bisa menghirup udara segar tanpa
adanya asap rokok. Dan dengan diberlakukannya sosialisasi tersebut para
perokok aktif jika selalu mengikuti kegiatan sosialisasi tersebut lama
kelamaan akan sadar akan bahaya buruknya, apalagi bagi para paien yang
terkena penyakit paru-paru, strock dan lain sebagainya.
Namun, bagi masyarakat peokok aktif banyak yang memakhlumi akan
dilarangnya merokok di kawasan tersebut, hanya ada beberapa masyarakat
yang protes karena mereka juga punya hak untuk merokok. Mereka tidak bisa
merokok di lingkungan tersebut namun pihak terkait tidak menyediakan
ruangan khusus untuk merokok.
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Sikap masyarakat lingkungan RSUD mengenai sosialisasi kawasan
tanpa rokok seperti yang di dapat dari hasil wawancara diketahui bahwa
masyarakat lingkungan RSUD Wates kabupaten kulon progo sudah baik, hal
itu karena sebagian besar karyawan maupun masyarakat lingkungan RSUD
yang dijadikan sebagai narasumber sudah tertib disiplin dan apabila
menyalakan putung rokok di tegur mereka langsung mematikan tanpa
menghidup putung rokok kembali.
“Pendapat saya bahwa sosialisasi kawasan tanpa rokok itu
sangat penting, menurut saya rumah sakit juga memerlukan sosialisasi
walaupun hanya melalui stiker maupun pamflet. Karna jika tidak ada
peringatan peringatan tersebut maka pengunjung akan banyak yang
merokok di area rumah sakit, karna memang masih ada beberapa orang
yang berasal dari desa tidak mengetahui perihal kawasan tanpa rokok.
Jadi setidaknya walaupun mereka tidak tahu dengan adanya sosialisasi,
melalui media tersebut bisa membantu pihak rumah sakit dalam
penyampaian informasi.” (bpk Suwaranto, 28 februaru 2018).

Masyarakat lingkungan RSUD sebagian besar sangat berapresiasi dan
ikut berperan aktif dalam pelaksanaan sosialisasi kawasan tanpa rokok.
Karena masyarakat beranggapan udara yang bersih, sehat dan bebas dari asap
rokok merupakan hak asasi bagi setiap orang sehingga diperlukan kemauan,
kesadaran dan kemampuan dari berbagai pihak untuk membiasakan pola
hidup sehat.
“tidak boleh sungkan walaupun melihat orang yang merokok di
lingukngan RSUD, karena ada beberapa orang yang memang sudah
ditegur mereka mematikan putung rokoknya, namun ketika yang
menegur pergi putung rokok dinyalakan kembali.” (satgas KTR, 28
februari 2018).
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Selama diberlakukannya kawasan tanpa rokok di kabupaten kulon
progo, menurut bapak surawanto respon dari para pegawai maupun
pengunjung dan pasien di RSUD Wates yaitu mengerti akan kawasan tanpa
rokok, harapan dari adanya kawasan tanpa rokok semua orang yang berada
dilingkungan RSUD menyadari bahwa merokok berbahaya bagi kesehatan
dan dengan adanya kawasan tanpa rokok akan menciptakan lingkungan yang
bersih dan bebas dari asap rokok serta dapat melindungi masyarakat yang
tidak merokok.
Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak kadri sebagai parkir,
selain menjalankan tugas pokok sebagai penjaga parkir juga ikut membantu
menciptakan lingkungan yang bersih dari udara yang diakibatkan pencemaran
asap rokok. Bahwasanya RSUD Wates sudah menerapkan kawasan tanpa
rokok dengan baik, penerapan itu berlangsung sudah sekitar 3 tahun sejak
diberlakukannya peraturan daerah kulon progo nomor 5 tahun 2014 tersebut.
Selama penerapannya ada beberapa kendala dalam penyampaian
informasi atau petunjuk kawasan tanpa rokok di kawasan rumah sakit umum
daerah wates.Menurutnya beberapa pegunjung yang berasal dari desa dan
sudah bergantung pada rokok sulit untuk mentaati larangan merokok di
lingkungan RSUD.
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3. Media sosiaisasi
a. Sosialisasi
Sosialisasi ini dapat terjadi melalui interaksi sosial secara langsung,
yang berlangusng melalui kegiatan maupun kampanye.Besarnya pengaruh
sosialisasi ini sangat tergantung pada kualitas dan frekuensi pesan yang
disampaikan.Berdasarkan dari hasil penelitian potensi manusia tidak dapat
berkembang secara otomatis melainkan memerlukan lingkungan sosial
yang tepat untuk perkembangannya.
1. Hari Bhakti Pelayanan
Bertepatan dengan hari Bhakti Pelayanan yang ke 35 danbertermpat di
halaman RSUD wates diadakan apel dengan pembina apel tersebut
adalah bupatu kulon progo dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG(K). Dalam
laporannya ketua panitia tersebut menyampaikan beberapa kegiatan
salah satu diantara nya yaiu sosialisasi kawasan tanpa rokok pada
pasien rawat inap maupun rawat jalan oleh PKRS.
2. Sosialisasi “Sayangi Diri Anda Dan Keluarga Dari Bahaya Asap
Rokok”
Kampanye berhenti merokok, bertempat di ruang diklat RSUD
kampanye ini di sampaikan oleh pihak rumah sakit. Dalam kegiatan
tersebut menyampaikan beberapa hal cara berhenti merokok dalam
rangka mengkampanyekan bahaya merokok dan membangun kedadaran
untuk berhenti merokok.
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3. Gerakan masyarakat hidup sehat
Sosialisasi ini disampaikan oleh PKRS RSUD Wates, dalam upaya
pemeliharaan penanganan dan penanggulangan gangguan kesehatan
yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan atau perawatan agar dapat
terus meningkatkan kualitas hidup.
b. Media indor dan outdor
1. Stiker, Pamflet
Media stiker dan pamflet digunakan di lingkungan rumah sakit
dengan ditempelkan pada titik-titik atau area tertentu yang dapat dilihat
oleh masyarakat seperti pintu ruangan, jendela ruangan, tembok rumah
sakit dan toilet.
Media stiker dan media pamflet ini berisikan pesan kepada
masyarakat lingkungan RSUD agar tidak merokok di area yang
dilarang, yaitu berupa tanda rokok yang dicoret dan tulisan
dibahwahnya “terimakasih telah memberikan kami UDARA BERSIH
BEBAS ASAP ROKOK” dan dibawahnya terdapat tulisan “Perda
kabupaten Kulon Progo No. 5 Tahun 2014 RSUD Wates” .
Dengan ditempelnya stiker maupun pamflet ini, bertujuan agar
masyarakat sadar bahwa ada larangan untuk merokok diarea tersebut
yang dapat dilihat oleh masyarakat secara terus menerus karena
memang stiker dan pamflet di tempel pada ruangan ruangan yang telah
disebutkan.
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Respon dari masyarakat lingkungan RSUD bahwa dengan
adanya stiker dan pamflet di mana mana tersebut sangat memberi
dampak positif, karena para perokok aktif sudah tidak bisa merokok di
sela sela ruangan atau manapun, jadi jika ada yang ngeyel masyarakat
yang lain bebas menegur tanpa rasa takut, karna di luar jendela ruangan
pun di tempel stiker maupun pamflet.
2. Baliho
Media yang berukuran besar, dipasang di titik tertentu seperti
area pintu masuk lobi RSUD dan dibelakang RSUD. Baliho juga
berisikan pesan larangan merokok namun dengan ukuran yang berbeda
dari stik er.
Baliho di RSUD Wates ini bertuliskan “anda memasuki
Kasawan Tanpa Rokok” di bawahnya ada tulisan “mohon maaf apabila
petugas

kami menegur untuk tidak merokok dilingkungan RSUD

Wates” dan ada tulisan “Perda Kab Kulon Progo No. 5 Tahun 2014”.
Di baliho tersebut juga ada logo RSUD sendiri serta Lambang dilarang
merokok.
Tujuannya agar saat masyarakat masuk lingkungan RSUD
masyarakat dapat langsung membaca, agar semakin paham bahwa
rumah sakit umum daerah merupakan kawasan yang sudah menerapkan
penerapan Kawasan Tanpa Rokok. Baliho dibuat dalam bentuk ukuran
yang besar jadi dari sebelum masuk hingga mengambil kartu parkir
mereka dapat membacanya dengan jelas.
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Respon masyarakat mengenai hal tersebut sebagian besar
merasa biasa saja karna memang banyak yang ikut berpartisipasi dalam
menciptakan udara yang bersih, namun beberapa masyarakat merasa
keberatan perihal tidak adanya area khusus unutuk merokok di area
yang sudah ada baliho bertuliskan Kawasan Tanpa Rokok.

3. Plang
Media

yang

hampir

sama

dengan

baliho

hanya

saja

perbedaannya terletak pada ukuran, plang memiliki ukuran yang
bervariasi, mulai dari ukuran kecil, sedang atau besar. Namun plang di
rumah sakit ini berukuran sedang, isinya yaitu tulisan “Kawasan Tanpa
Rokok” dan lambang dilarang merokok bertuliskan “Stop Merokok”
serta lambang senyum “Udara Segar”.
Plang dipasang di area Taman Green Hospital. Pesan yang
disampaikan melalui media tersebut adalah lambang senyum, maka dari
itu plang dipasang di area taman, karena taman merupakan area yang
penuh dengan udara yang segar.
Selain itu taman juga merupakan tempat untuk para pasien agar
bisa melihat pemandangan yang hijau ketika mereka mulai suntuk dan
jenuh dengan keadaan tubuh yang tidak bisa pergi kemana mana dan
harus berada di rumah sakit.
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Respon dari beberapa pasien, dengan adanya taman green
hospital ini mereka lebih leluasa bisa menghirup udara segar. Beberapa
orang berpendapat dengan adanya taman tersebut rumah sakit menjadi
tidak begitu kotor, dalam artian yang biasanya rumah sakit baunya obat,
di RSUD wates ini kita bisa melihat melihat sesuatu yang hijau dan
walaupun rumah sakit bau obat tidak terlalu menyengat saat di taman
ini.
Dan beberapa perokok aktif menganggap bahwa dengan melihat
udara segar saat sedang sakit merasa hidupnya sia-sia karna tidak begitu
memperhatikan hidup sehat. Karna memang slama ini selalu menjadi
pecandu tembakau dan ketika sakit merasa bahwa dampak nya begitu
besar untuk tubuh mereka.

C.

Analisa hasil penelitian
Terkait dengan isi pesan media massa, penelitian ini hanya terfokus
pada konten yang menyangkut pada konten permasalahan kawasan tanpa
rokok melalui media sosialisasi baliho, stiker, pamflet, kegiatan dan hasil
penelitian hanya menganalisa dari media tersebut.
Di indonesia media massa cetak merupakan hal yang biasa. Berbagai
upaya yang telah dilakukan oleh pihak RSUD untuk tertib disiplin seminimal
mungkin menekan angka perokok aktif sangatlah efektif.Sebagaimana guna
menjaga persepsi masyarakat memberi nilai positif terhadap RSUD Wates.
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Sejalan dengan maraknya sosialisasi gerakan masyarakat sehat, terkait
sosialisasi bahaya merokok secara terus menerus dilakukan dan disisipkan di
berbagai kegiatan.
Sosialisasi mengandung arti penyediaan sumber ilmu pengetahuan
yang memungkinkan orang bersikap dan bertindak sebagai anggota
masyrakat yang efektif yang menyebabkan sadar akan fungsi sosialnya
sehingga ia dapat aktif dalam masyrakat (Onong, 2005:27).
Dalam aktivitasnya sehari-hari, RSUD memberikan citra positif bagi
masyarakat lingkungan RSUD sesuai dengan hasil wawancara, yang
diungkapkan semua informan.Kawasan tanpa rokok dilaksanakan kegiatan
sosialisasi untuk menarik perhatian masyrakat untuk berperan serta dalam
program yang telah dibuat oleh pemerintah. Tujuan utamanya adalah untuk
menekankan angka perokok aktif.Oleh karena itu, setiap tahap sosialisasi ini
seperti yang dijelaskan selalu berawal dari tahap pengetahuan, (2010:190)
“bahwa tahap pengetahuan adalah tahap dimana seseorang sadar dan tahu
adanya inovasi.Pada tahap ini, seseorang belum memiliki informasi mengenai
inovasi baru”. Dengan demikian, sosialisai selalu dimulai dengan membentuk
pengetahuan masyarakat yang sadar akan adanya inovasi dengan keinginan
sendiri bukan memaksa masyarakat untu mendengarkan inovasi yang ada.
Pengertian menyadari dalam hal ini bukan sekedar memahami tetapi
membuka diri terhadap suatu inovasi dilakukan secara aktif bukan bukan
pasif.Seseorang menyadari perlunya mengetahui inovasi biasanya tentu
berdasarkan pengamatannya tentang inovasi sesuai dengan kebutuhan
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maupun minat tetapi sangat jarang akseptor yang melakukan ini. Setelah
komunikan menyadari dan membuka diri untuk mengetahui inovasi, maka
keaktifan untuk memenuhi kebutuhan ingin tahu bukan hanya berlangsung
pada tahap pengetahuan saja tetapi juga pada tahap yang lain bahkan pada
tahap konfirmasi.
Kecenderungan perilaku penggunaan media cetak dari waktu ke waktu
mengalami pergeseran. Berdasarkan wawancara dengan beberapa pengunjung
perihal sosialisasi kawasan tanpa rokok di RSUD, neburut beberapa informan
bahwa upaya upaya serta mekanisme sosialisasi dan penyampaian informasi
yang dilakukan dalam menerapkan kawasan tanpa rokok di lingkungan
RSUD Wates kabupaten kulon progo yaitu dengan memasang banner dan
plang maupun stiker dan pamflet disejumlah tempat-tempat seperti gerbang
utawa RSUD Wates, tempat parkir, lobby, ruang tunggu, ruang kerja, ruang
rapat, ruang pasien, musholla, toilet, kantin, serta tempat-tempat yang mudah
dibaca oleh kryawan, pengunjung maupun pasien serta masyarakat setempat
yang datang ke RSUD Wates kabupaten kulon progo.
Selama ini rsud wates kabupaten kulon progo sudah melakukan
sosialisai terkait kawasan tanpa rokok sesuai dengan peraturan daerah nomor
5 tahun 2014. Karena rumah sakit merupakan tepat pelayanan kesehatan,
yaitu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan,
maka kawasan tersebut haus menerapkan peraturan daerah nomor 5 tahun
2014 tentang kawasan tanpa rokok secara terus-menerus. RSUD sudah
menerapkan kawasan tanpa rokok sejak adanya ppemberitahuan tentang
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dikeluarkannya peraturan daerah kabupaten kulon prpgo nomor 5 tahun 2014
tentang kawasan tanpa rokok.
Penerapan peraturan daerah kabupaten kulon progo nomor 5 tahun
2014 tentang kawasan rokok yang sudah berjalan tiga tahunan sudah
diwujudkan dengan pemberian informasi kepada masyarakat RSUD Wates,
dengan cara memasang banner dan plang maupun striker dan pamflet yang
bertuliskan tentang kawasan tanpa rokok disejumlah tempat yang mudah
dibaca oleh pegawai maupun pengunjung serta pasien yang datang ke RSUD
Wates.
Dalam
komunikator

sosialisasi
sebagai

kegiatan

pembicara

RSUD

melakukan

saatsosialisasi

dengan

penunjukan
melakukan

pertimbangan berdasar siapa yang menjadi targetsasaran. Komunikator itu
sendiri terdiri dari berbagai latar belakang. Diketahui bahwauntuk menjadi
seorang komunikator diperlukan kemauan, kemampuan belajar,dan loyalitas.
Sebagai komunikator, RSUD harus mampu membangkitkan danmemberikan
perhatian sebagai langkah awal untuk menciptakan daya tarikkomunikator
(source attractiveness) di mata komunikan. Daya tarik tersebut bisaberupa
penguasaan

materi

adanyapemilihan

yang

mumpuni,

komunikator

yang

rapi,

mudah

disesuaikan

bergaul.

dengan

Dengan

komunikan,

harapanya adalahtujuan penyampaian informasi ketika sosialisasi bisa
tercapai. Hal ini sesuaidengan konsep AIDDA (Attention/perhatian,
Interest/minat, Desire/hasrat,Decision/keputusan, Action/kegiatan) (Effendy,
2003:304)

dan

“know

youraudience”,

seorang

komunikator

dapat
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mempersiapkan pengemasan pesan, timingyang tepat, penggunaan bahasa
yang tepat, sikap serta tampilan yang menarik saatberkomunikasi (Effendy,
2003:42).
Sebagaimana komunikan sesuai dengan pendapat Melvin DeFleur
(Effendy, 2003:277-278) yang menunjukkan bahwa hubungan sosial secara
informal berperanpenting dalam mengubah perilaku seseorang ketika
seseorang tersebut diterpaoleh komunikasi massa. Artinya bahwa hubungan
yang dibina dalam hidupbermasyarakat memegang kendali atas perubahan
perilaku seseorang saat salingberinteraksi satu sama lain, termasuk
berkomunikasi.
Komunikasi

dalam

melakukan

sosialisasi

memerlukan

media

untukmenyebarkan informasi. Cara ini lebih efektif jika sasaranya khalayak
ramai.Dalam

menjalankan

sosialisasi,

RSUD

menggunakan

proses

komunikasi secaralangsung dengan tatap muka dan melalui media.
Komunikasi secara tatap mukamelalui seminar dalam kegiatan, sedangkan
komunikasi bermedia melalui stiker, spanduk, baliho, billboard.
Stiker adalah media informasi yang berupa lembaran kertas atau
plastik yang ditempelkan. Spanduk merupakan slogan/informasi/larangan
yang perlu diketahui masyarakat dan biasanya berada di tempat umum.
Baliho informasi atau publikasi yang ukurannya lebih besar agar menarik
masyarakat biasanya dengan gambar yang besar di tempat yang ramai.
Biilboard media informasi yang mirip dengan baliho, yang dipasang dengan
ukuran besar dan dipasang dengan tiang penyangga di tempat yang ramai.
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Di dalam seminar kegiatan bisa melalui kerjasama dengan
stakeholders dalam mengadakan seminardimomen tertentu, RSUD sebagai
komunikator (narasumber) memanfaatkankesempatan dengan menyebarkan
informasi tentang kawasan tanpa rokok.
Salah satu strategi dalam melakukan sosialisasi adalah denganmemilih
komunikasi bermedia. Mengingat manfaatnya yang bisa menghematwaktu
dan tenaga, serta mampu menjangkau komunikan yang luas dalam waktuyang
minim sehingga lebih efektif dalam menyebarkan informasi tentang kawasan
tanpa rokok, sebagaimana salah satu unsur utama difusi (penyebaran)
yangdikomunikasikan melalui saluran tertentu (Dilla, 2007:53). RSUD
menggunakan media massa berupa media cetak.Penggunaanya lebih kepada
sistem murni dari programkerja bukan kerjasama sehingga penggunaanya
secara terus menerus selama program masih berlaku. Hal ini dikarenakan
rumah sakit berperan aktif dalam menekankan angka perokok aktif.
Respon yang didapat dari lingkungan rumah sakit bermacam-macam
yaitu setuju, temtang sosialisasi kawasan tanpa rokok, karena mereka sadar
bahwa merokok tersebut dapat membahayakan kesehatan diri sendiri, maupun
orang lain. Respon ini umumnya disampaikan oleh masyarakat yang tidak
merokok, namun ada juga masyarakat yang merokok tetapi mendukung
dengan adanya kebijakan tersebut.

Selain itu ada juga respon tidak setuju, respon ini disampaikan oleh
masyarakat perokok karena mereka berpendapat bahwa dengan adanya
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kawasan tanpa rokok maka kebebasan mereka di batasi dan ada juga yang
berpendapat bahwa membatasi merokok sama saja mengambil hak asasi bagi
perokok itu sendiri.
“Sosialisasi Kawasan Tanpa Rokok di sini itu sudah baik, karena di
setiap pintu maupun jendela ada peringatannya, jadi para pasien
maupun pengunjung secara tidak sadar selalu melihat. Dan semoga
sosialisasi seperti ini terus diadakan, kalau perlu di hari tertentu ada
kegiatan yang ditujukan untuk mensosialisasikan hidup sehat
termasuk tentang bahaya merokok, agar para pasien maupun
pengunjung yang mengikuti secara perlahan lahan bisa
menghilangkan kebiasaan merokok.” (Ibu anis, 28 februari 2018).

65

BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari hasil penelitian dengan judul “Sosialisasi Kawasan Tanpa
Rokok Oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Di Lingkungan RSUD
Wates Kabupaten Kulon Progo” penulis penarik kesimpulan sebagai
berikut :
Sosialisasi kawasan tanpa rokok yang diterapkan oleh RSUD Wates
Kabupaten Kulon Progo antara lain melalui sosialisasi kegiatan dan
sosialisasi melalui media yaitu stiker, pamflet, baliho, plang.
Sosialisasi kawasan tanpa rokok yang dilakukan oleh RSUD Wates
Kabupaten Kulon Progo, dengan menggunakan media stiker, pamflet
dengan di tempelkan pada tembok-tembok dinilai yang paling efektif dan
optimal, karena dapat dengan mudah menyebarkan informasi kepada
masyarakat lingkungan RSUD Wates dan mampu meningkatkan
pemahaman masyarakat lingkungan RSUD Wates.
Respon masyarakat mengenai pesan infor masi kawasan Tanpa Rokok
sangat baik dilihat dari beberapa narasumber yang sangat berpartisipasi
dan mendungun dengan adanya Kawasan Tanpa Rokok.
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Secara keseluruhan, sosialisasi yang digunakan dinilai sudah baik dan
efektif karena mampu mencapai tujuan utama dari RSUD Wates ini yaitu
mampu menekan angka perokok aktif. Oleh karena itu untuk tingkat
pelanggaran di lingkungan sekitar rumah sakit sangat kecil.

B. Saran
Dengan mendasarkan pada penelitian sebelumnya dan berdasarkan
kesimpulan yang telah dibuat diatas maka dapat penulis berikan saran
untuk diajukan sebagai bahan masukan, adalah sebagai berikut :
1. Alangkah baiknya bila penerapan sosialisasi lebih dimaksimalkan lagi,
seperti kegiatan seminar melalui kegiatan langsung agar lebih
digencarkan lagi karena walaupun rumah sakit merupakan kawasan
kesehatan namun sosialisasi tersebut sangat diperlukan.
2.

Alangkah baiknya bila RSUD Wates menyediakan tempat khusus
untuk merokok di lingkungan ruah sakit, sehingga perokok aktif tidak
akan lagi merokok di sekitar rumah sakit. Dengan demikian untuk
masyarakat yang tidak merokok bisa mendapatkan haknya untuk
menghirup udara yang bersih danuntuk masyarakat yang merokok bisa
mendapatkan haknya untuk ditak dilarang merokok.
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LAMPIRAN

Pedoman Wawancara
Karyawan
1. Apakah karyawan mengetahui sosialisasi KTR ?
2. Apa yang karyawan ketahui tentang KTR ?
3. Bagaimana pandangan karyawan mengenai sosialisasi KTR ?
4. Bagaimana harapan karyawan mengenai sosialisasi KTR ini ?
5. Apakah menurut karyawan sosialisasi KTR di RSUD Wates ini di
perlukan ?
6. Menurut karyawan sosialisasi KTR yang efektif itu yang seperti apa ?
7. Apakah harapan karyawan dengan adanya sosialisasi KTR ini ?
8. Menurut karyawan sosialisasi KTR di RSUD Wates ini apakah sudah
berjalan dengan baik ?
9. Menurut karyawan apakah dengan adanya sosialisasi KTR mampu
menekan konflik perokok aktif maupun pasif ?

Pedoman Wawancara
Masyarakat lingkungan RSUD
1. Apakah saudara mengetahui sosialisasi KTR ?
2. Apa yang saudara ketahui tentang KTR ?
3. Bagaimana pandangan saudara mengenai sosialisasi KTR ?
4. Bagaimana harapan saudara mengenai sosialisasi KTR ini ?
5. Apakah menurut saudara sosialisasi KTR di RSUD Wates ini diperlukan ?
6. Menurut saudara sosialisasi KTR yang efektif itu yang seperti apa ?
7. Apakah harapan saudara dengan adanya sosialisasi KTR ini ?
8. Menurut saudara sosialisasi KTR di RSUD Wates ini apakah sudah
berjalan dengan baik ?
9. Menurut saudara apakah dengan adanya sosialisasi KTR mampu menekan
konflik perokok aktif maupun pasif ?

FIELD NOTES

Nama : sdr. Anis
Status : Pengunjung
Lokasi : RSUD Wates

Hasil Wawancara
Ya, saya mengetahui perihal sosialisasi kawasan tanpa rokok di
lingkungan rumah sakit ini. Menurut saya sosialisasi disini sudah bagus, karena
dengan adanya sosialisasi seperti pamflet, stiker, spanduk, baliho, dan lain
sebagainya dapat mengurangi perokok aktif di lingkungan RSUD ini.
Menurut saya dengan adanya pembatasan kawasan tanpa rokok seperti ini
sangat baik gua menciptakan udara yang bersih. Dan saya berharap dengan
adanya sosialisasi kawasan tanpa rokok tersebut dapat menekankan angka
perokok aktif. Dan harapan kedepanya lebih ditingkatkan lagi, agar pengunjung
yang lain sudah bisa menangkap isi pesan dari spanduk di atas, maupun stiker itu,
jadi para petugas tidak perlu repot menegur mereka.
Sosialisasi Kawasan Tanpa Rokok di sini itu sudah baik, karena di setiap
pintu maupun jendela ada peringatannya, jadi para pasien maupun pengunjung
secara tidak sadar selalu melihat. Dan semoga sosialisasi seperti ini terus
diadakan, kalau perlu di hari tertentu ada kegiatan yang ditujukan untuk
mensosialisasikan hidup sehat termasuk tentang bahaya merokok, agar para pasien

maupun pengunjung yang mengikuti secara perlahan lahan bisa menghilangkan
kebiasaan merokok.
Apalagi akhir akhir ini saya sering baca berita mengenai gerakan
masyarakat sehat, nah peran serta dari rumah sakit maupun pihak yang terkait
sangatlah dibutuhkan, guna menyampaikan pesan pada masyarakat agar mereka
sadar akan kesehatan mereka maupun orang sekitarnya.
Dan mungkin akan lebih efektif lagi jika penyampaian pesan maupun
informasi mengenai kawasan tanpa rokok itu di sampaikan melalui video di loby
sini, jadi ketika orang orang sedang menunggu nomor antrian otomatis mereka
akan melihat secara terus menerus.

FIELD NOTES

Nama : Bapak Pangestu
Status : Pasien
Lokasi : RSUD Wates

Hasil Wawancara
Iya saya mengetahuinya, saat saya masuk ke dalam rumah sakit ini sudah
tertera plang di dekat palang pengambilan tiket parkir, dan didepan juga ada
baliho yang lumayan besar bertuliskan “Kawasan Tanpa Rokok”. Dan juga disini
itu banyak sekali stiker yang serupa di setiap pintu masuk ruangan, jendela,
bahkan di tembok dekat toilet pun ada.
Menurut saya kawasan tanpa roko itu merupakan pembatasan bagi
perokok aktif untuk tidak merokok di kawasan rumah sakit ini. Dan itu sudah jelas
ada larangannya berdasarkan baliho di pintu depan ada juga yang di taman tengah
maupun lewat stiker stiker yang di tempel tempel.
Kalau saya sih menilai sosialisasi dengan media seperti ini sudah bagus,
karena memang bisa membantu pihak rumah sakit dalam penyampaian informasi
bahwa ini itu kawasan tanpa rokok, yang artinya kamu tidak boleh merokok di
area rumah sakit ini. Dengan begitu saya sebagai perokok pasif bisa sedikit
merasa lega dan nyaman ketika di sekitar saya itu tidak ada asap rokok.

Harapan saya untuk rumah sakit agar bisa semaksimal mungkin melarang
orang di lingkungan ini, dalam arti gedung belakang yang dekat kantin juga
termasuk bahwa itu kawasan tanpa rokok dan kalau perlu sepanjang jalan dari
kota ke rumah sakit ini diperlakukan peraturan yang serupa agar bisa menekan
angka perokok aktif. Dan untuk masyarakat saya harap mereka sadar akan
pesan/informasi yang disampaikan pihak rumah sakit walaupun hanya melalui
tulisa tulisan. Tapi kalau menurut saya pengunjung rumah sakit disini sudah pada
pekewuh kalau mau merokok bahkan di area parkiran pun mereka tidak bisa
merokok, karna akan mendapat peringatan langsung dari tukang parkir maupun
satpam disini.

FIELD NOTES

Nama : Bapak Suwaranto
Status : Satgas KTR
Lokasi : RSUD Wates

Hasil Wawancara
Ya menurut saya sudah baik, banyak perokok di lingkungan ini yang tidak
meroko saat berada di area rumah sakit, karna kebanyakan orang yang mengerti
perihal kawasan tanpa merokok mereka merasa pekewuh kalau merokok di
lingkungan rumah sakit.
Pendapat saya bahwa sosialisasi kawasan tanpa rokok itu sangat penting,
menurut saya rumah sakit juga memerlukan sosialisasi walaupun hanya melalui
stiker maupun pamflet. Karna jika tidak ada peringatan peringatan tersebut maka
pengunjung akan banyak yang merokok di area rumah sakit, karna memang masih
ada beberapa orang yang berasal dari desa tidak mengetahui perihal kawasan
tanpa rokok. Jadi setidaknya walaupun mereka tidak tahu dengan adanya
sosialisasi, melalui media tersebut bisa membantu pihak rumah sakit dalam
penyampaian informasi.
Untuk harapan saya mengenai sosialisasi kawasan rokok ini untuk di
perketat lagi, seminimal mungkin di lingkungan rumah sakit ini sendiri. Karna
memang sudah baik namun ya itu tadi perlu di tingkatkan lagi. Dan saya itu

berharap jika pengunjung maupun pasien melihat orang yang merokok di area
rumah sakit ini tidak peru sungkan untuk memperingatkan maupun memberi tahu
agar tidak merokok disini, jadi intinya tidak boleh pekewuh untuk menegur orang.
Kendala ya itu mbak, kalau ada pengunjung yang tidak mengerti
peraturan, walaupun sudah ada sosialisasi ya mereka merasa bodo amat. Ketika
mereka merokok di tegu langsung dimatikan tapi setelah yang menegur pergi ya
dinyalakan lagi. Tidak semua seperti itu akan tetapi ada satu atau dua orang yang
seperti itu. Dan dengan adanya sosialisasi tadi menurut saya mampu menekan
angka perokok aktif di lingkungan ini, karena di warung depan pun kalau mereka
merokok disana dan kita ketahui akan disamperin dan ditegur juga.
Kalau saya pribadi kan memang perokok, cuman kalau saya itu merokok
kalau lagi pengen. Soalnya setelah saya rasakan bahwa lama lama itu saya
merasakan panas di bagian tenggorokan sini saat merokok, jadi pilih berhenti
merokok daripada kedepannya saya kenapa kenapa mbak.

FIELD NOTES

Nama : Bapak Kadri
Status : Pegawai non kesehatan
Lokasi : RSUD Wates

Hasil Wawancara
KTR kan Kawasan tanpa rokok mbak, dimana tidak boleh ada kegiatan
merokok maupun jual beli rokok di kawasan tersebut.
Menurut saya sosialisasi kawasan tanpa rokok disini itu sudah berjalan
dengan baik selama lebih dari 3 tahun ini.
Pendapat saya mengenai sosialisasi kawasan tanpa rokok dengan
menggunakan media cetak ini sudah efektif, dimana semua orang bisa melihat
dengan jelas dan selalu terlihat karna memang sudah semaksimal mungkin setiap
ada peringatan “berupa tulisan “kawasan tanpa asap rokok dan terimakasi anda
tidak merokok” bahkan di kantin belakangpun ada mmt yang lumayan besar
sebagai bukti bahwa rumah sakit ini sudah mengoptimalkan penerapan perda itu
sendiri secara maksimal. Dan warung warung depan sini sudah tidak ada lagi yang
menggunakan mmt ikla rokok maupun memperjual belikan rokok.
Namun pihak rumah sakit ini juga perlu mensosialisasikan lagi terkain hal
tersebut, dan media media yang dipergunakan untuk sosialisasi ini jangan di

hilangkan kalau perlu secara terus menerus di perbaharui biar kelihatan bagus
terus.
Sekarang kan zaman nya udah modern mbak dan orang desa pun pasti tau
peringatan peringatan seperti itu, walaupun cuman tulisan ataupun gambar,
masalahnya ya itu tadi kembali ke pribadi masing masing, apakah sikap mereka
itu merasa sungkan atau malah sudah melihat namun setelahnya tidak ada
perubahan dalam artian bodo amat sama tulisan, seperti itu pasti ada. Selagi kita
saling memperingatkan maka akan tercipta pula lingkungan yang nyaman tanpa
asap rokok. Karna saya bukan perokok jadi ya sangat mendukung hal hal seperti
ini.
Yang membuat mereka protes ketika diperingatkan ketika merokok itu
beralasan karena kalau mau merokok harus jalan jauh dari lingkungan RSUD, jd
mereka itu menginginkan adanya ruang khusus paling tidak di pintu utama ini.

FIELD NOTES

Nama : Ibu Minem
Status : Masyarakat lingkungan RSUD
Lokasi : RSUD Wates

Hasil Wawancara
KTR ya ? sangat tau mbak..
Kalau saya pribadi, sosialisasi disini sudah optimal, apalagi dengan adanya
satgas KTR dan peneguran secara langsung jika masih ada yang merokok.
Pendapat saya, dengan diberlakukannya KTR ini semua orang bisa tau,
apalagi dengan adanya tulisan tulisan dan gambar gambar larangan merokok. Jadi
lebih menarik dan mudah untuk dimengerti. Kalau untuk yang muda muda kan
pasti sudah tau, nah bagi pengunjung maupun pasien yang tua tua dengan adanya
gambar gambar di stiker maupun lainnya itu mereka bisa tau “ooooo ning kene
raoleh ngrokok”
Harapan kedepannya masyarakat lanjut usia lebih banyak diberi sosialisasi
agar mengerti akan hidup sehat, kalau untuk bahaya pasti mereka sudah
mengetahuinya, dan menghiraukannya. Kan sekarang masih sangat banyak orang
lanjut usia yang masih merokok, walaupun rokok mereka membuat sendiri dengan
nglinting tembakau, untuk dampaknya kan sama.

Penerapan kawasan di rumah sakit ini sudah sangat baik, apalagi pak
bupati kita sangat mementingkan kesehatan bagi masyarakatnya, jadi rokok
merupakan program beliau untuk di tiadakan di kabupaten kulon progo. Awal
adanya peraturan tersebut saya sebagai pedagang rokok ngomel ngomel, kalau
tidak jualan rokok trus dapet duitnya dari mana, wong orang orang itu yang dicari
rokok, dengan berjalannya waktu lama lama jadi terbiasa, dan memang rejeki itu
sudah ada yang mengatur.
Sosialisasi yang efektif itu dengan adanya video nyata dari bahaya
merokok yang orang orang bisa melihat secara terus menerus, jadi dengan
sendirinya sikap maupun perilaku mereka secara perlahan akan sadar kesehatan
bagi dirinya sendiri. Dengan begitu angka perokok aktif akan berkurang.

FIELD NOTES

Nama : Bpk. Raharjo
Status : Pengunjung
Lokasi : RSUD Wates

Hasil Wawancara
KTR itu apa ya mbak ? oh kawasan tanpa rokok, iya tau mbak
Kalau saya perokok aktif, menurut saya dengan adanya sosialisasi
apapun bagi saya biasa aja mbak, orang merokok itu hak asasi manusia, cuman ya
menghargai yang tidak merokok dengan tidak merokok di kawasan tanpa rokok,
atau yang lainnya.
Mungkin dengan adanya berbagai sosialisasi tersebut jika belum ada niat
untuk berhenti ya susah mbak, semua itu berawal dari diri sendiri.
Kalau saya pribadi ketika melihat tanda maupun tulisan kawasan tanpa
rokok ya sadar diri, dengan melihat tersebut saya bisa tidak merokok atau mencari
tempat lain untuk merokok.
Sosialisasinya di rumah sakit ini sudah baik, karna memang sudah jarang
banget saya menemukan orang merokok di area rumah sakit ini, seperti saya
sendiri. Tidak melihat satupun orang merokok makanya saya sungkan jika mau
merokok.

Pertama kali kesini saya seharian tidak merokok mbak, karna memang
awalnya buru buru mengantar istri dan tidak bawa rokok, e pas di warung depan
ternyata tidak ada yang menjual. Hari berikutnya saya bawa sendiri tu mbak dari
rumah dan ketika mau merokok saya harus jalan jauh dari lingkungan rumah
sakit.
Harapannya untuk kedepan agar pihak terkait menyediakan ruang khusus
untuk para perokok seperti saya ini. Karna capek juga ketika mau merokok 1
batang harus berjalan jauh.

FIELD NOTES

Nama : Bpk. Timan
Status : Pengunjung
Lokasi : RSUD Wates

Hasil Wawancara
KTR ? apa ya mbak itu ? oooo Kawasan Tanpa Rokok ya ? tau mbak tapi
kalau disingkat KTR baru tau .
Saya? Ya saya perokok aktif. Dan baru sering mendengar dan melihat
kawasan tanpa rokok seperti ini, tapi kalau sosialisasinya saya belum pernah
mengikuti atau melihat.
Jadi gambar gambar maupun tulisan itu juga termasuk dalam sosialisasi
ya ? waaah saya orang dari desa mbak jadi tidak tau, taunya ya cuman tulisan
maupun gambar untuk himbauan agar pengunjung seperi saya ini tidak merokok
di area rumah sakit ini.
Kalau menurut saya di RSUD ini sudah cukup baik, karena bisa dilihat
dimana mana ada gambar maupun tulisan, jalan maju sedikit ada tulisan, maju lagi
pasti juga akan menemui hal yang sama.

Harapannya supaya pihak yang terkait menyediakan tempat untuk
merokok, agar kami yang merokok itu bisa ikut menjalankan peraturan dengan
tidak merokok di area rumah sakit ini.
Untuk kedepannya stiker stiker atau pamflet yang rusak, yang samping
sampingnya lepas itu bisa diganti dengan yang baru, agar orang melihat itu
senang. Kalau melihat yang rusak pasti kan “ah opo...” gitu, kalau bagus pasti
tidak ada yang mengeluh.
Kalau menurut saya belum bisa dikatakan optimal ya, karna memang
saya pribadi pun baru tau ini tadi bahwa hal seperti itu termasuk kegiatan
sosialisasi. Tapi kalau menekan angka perokok itu sudah pasti karna jarang ada
yang merokok, adapun pasti diam diam dan akan ditegur jika ketahuan.
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