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Background: Mataram University is one of educational instances which included 

as free-smoking area arranged by the constitution. However, free smoking policy 

has not been accomplished in Mataram University because it less socialized.  

 

Objective: The purpose of this study was to determine the readiness of the leaders 

side towards the implementation of free-smoking policy at Mataram University. 

 

Methods: This study used a cross-sectional study design. The samples were the 

leaders of Mataram University who were (still active) actively give service and 

qualified inclusion criteria (n = 47). This study used the primary data which 

obtained through questionnaires related to the free-smoking policy. The statistical 

analysis used was Lambda correlation test, in order to determine the correlation 

between smoking status, attitudes and knowledge about free-smoking policy with 

the readiness on the implementation of free-smoking policy at Mataram 

University. 

 

Results: The results of bivariate analysis using Lambda correlation test showed 

that there were no correlation between smoking status with the readiness on the 

implementation of free-smoking policy (p = 0,073), no correlation between 

knowledge about free-smoking policy with the readiness on the implementation of 

free-smoking policy (p = 0,312), and no correlation between attitude about free-

smoking policy with the readiness on the implementation of free-smoking policy 

(p = 0,312). 

 

Conclusion: There was no correlation between smoking status, attitudes and 

knowledge about free-smoking policy with the readiness of the leaders side on the 

implementation of free-smoking policy at Mataram University. 
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PENDAHULUAN 

Kebiasaan merokok menjadi masalah kesehatan utama di Indonesia. 

Peningkatan konsumsi rokok berdampak pada makin tingginya beban penyakit 

akibat rokok dan bertambahnya angka kematian akibat rokok. Di Indonesia 

menyebabkan lebih dari 200.000 kematian per tahunnya
1
.  

Salah satu alternatif yang cukup layak diterapkan di Indonesia dengan 

menimbang bahwa kebijakan tersebut dapat dimulai dari insitusi atau pemerintah 

lokal adalah melaksanakan kebijakan kawasan tanpa rokok. Kawasan tanpa rokok 

adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, 

penjualan, iklan, promosi dan atau penggunaan rokok. Tempat yang merupakan 

kawasan tanpa rokok adalah tempat kerja, angkutan umum, tempat ibadah, arena 

kegiatan anak-anak, tempat proses belajar mengajar, dan tempat pelayanan 

kesehatan
2
.  

Dasar hukum kawasan tanpa rokok di Indonesia yaitu Undang-Undang 

Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 

2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan, dan Peraturan Bersama Menteri 

Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 188/Menkes/PB/I/2011 dan Nomor 

7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok. Sedangkan 

di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat yakni Peraturan Daerah Provinsi Nusa 

Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok. 

Kawasan tanpa rokok merupakan tanggung jawab seluruh komponen 

bangsa, baik individu, masyarakat, lembaga-lembaga pemerintah dan 

nonpemerintah, untuk melindungi hak-hak generasi sekarang maupun yang akan 
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datang atas kesehatan diri dan lingkungan hidup yang sehat. Komitmen bersama 

dari lintas sektor dan berbagai elemen akan sangat berpengaruh terhadap 

keberhasilan kawasan tanpa rokok
3
.  

Perguruan Tinggi seperti Universitas Mataram merupakan salah satu 

instansi pendidikan yang menurut undang-undang termasuk dalam kawasan tanpa 

rokok. Kurangnya sosialisasi kebijakan kawasan tanpa rokok menyebabkan 

penerapan kebijakan ini masih belum terlaksana di Universitas Mataram, bahkan 

masih ada beasiswa yang disponsori oleh perusahaan rokok, begitu juga kegiatan 

lain di kampus yang menggunakan sponsor rokok. Masih dapat terlihat 

mahasiswa, staf kependidikan, dosen, pimpinan maupun orang lain di kampus 

yang menggunakan rokok di lingkungan ini secara bebas.  

Unsur pimpinan di Universitas Mataram baik di tingkat rektorat maupun 

fakultas memiliki kekuasaan tertinggi dalam menentukan suatu kebijakan dan 

juga akan menjadi pengawas apabila kebijakan tersebut ditetapkan. Oleh karena 

itu, peran pimpinan untuk mencapai keberhasilan dalam penerapan kawasan tanpa 

rokok di Universitas Mataram sangat diperlukan. Melalui Karya Tulis Ilmiah ini, 

penulis ingin mengetahui apakah unsur pimpinan di Universitas Mataram siap 

melaksanakan kebijakan kawasan tanpa rokok yang telah ditetapkan pemerintah. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

 Penelitian ini bersifat deskriptif analitik dengan studi cross sectional untuk 

mengetahui hubungan antara status merokok, pengetahuan dan sikap tentang 

kebijakan kawasan tanpa rokok dengan kesiapan unsur pimpinan tentang 
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penerapan kebijakan kawasan tanpa rokok di Universitas Mataram. Penelitian 

dilakukan pada bulan September 2014 hingga Februari 2015 di Universitas 

Mataram. 

Populasi penelitian ini adalah semua pimpinan aktif atau masih menjabat 

di Universitas Mataram dengan jumlah 100 orang berdasarkan Borang Akreditasi 

Universitas Mataram 2013. Populasi tersebut kemudian diseleksi menggunakan 

kriteria inklusi, eksklusi dan drop out sehingga didapatkan besar sampel 

penelitian sebanyak 47 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan 

purposive sampling. 

Kriteria inklusi penelitian ini adalah pimpinan yang aktif atau masih 

menjabat di Universitas Mataram dan menyetujui informed consent. Kriteria 

eksklusi dan drop out adalah responden tidak mengisi kuesioner dengan lengkap 

dan responden tidak sedang berada di tempat saat penelitian berlangsung. 

Pengumpulan data dilakukan dengan pengisian kuesioner langsung oleh 

responden. Pengambilan data dilakukan langsung oleh peneliti dengan 

sebelumnya memberikan penjelasan mengenai penelitian seputar latar belakang, 

tujuan, manfaat, pelaksanaan, kerahasiaan data yang dikumpulkan, serta 

memastikan pemahaman setiap responden untuk pertanyaan dalam kuesioner yang 

diajukan. Pada kuesioner dilampirkan informed consent penelitian dan sampel 

diminta menjawab pertanyaan dengan sebenar-benarnya agar data yang diterima 

sesuai dengan keadaan sebenarnya dan mempengaruhi validitas hasil penelitian. 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Hasil Penelitian  

Karakteristik Responden Berdasarkan Tempat Menduduki Jabatan 

 

Gambar 1. Karakteristik responden berdasarkan tempat menduduki jabatan 

Karakteristik Responden Berdasarkan Umur 

 

Gambar 2. Karakteristik responden berdasarkan umur 
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Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

Gambar 3. Distribusi responden berdasarkan jenis kelamin 

Distribusi Responden berdasarkan Status Merokok 

 

Gambar 4. Distribusi responden berdasarkan status merokok 

Distribusi Responden Berdasarkan Pengetahuan tentang  

Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok 

 

Gambar 5. Distribusi responden berdasarkan pengetahuan  

tentang kebijakan kawasan tanpa rokok 
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Distribusi Responden Berdasarkan Sikap tentang Kebijakan  

Kawasan Tanpa Rokok 

 

Gambar 6. Distribusi responden berdasarkan sikap tentang  

kebijakan kawasan tanpa rokok 

 

Distribusi Responden Berdasarkan Kesiapan tentang  

Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok 

 

Gambar 7. Distribusi responden berdasarkan kesiapan tentang  

kebijakan kawasan tanpa rokok 
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Tabulasi Silang Berdasarkan Status Merokok dan Kesiapan tentang 

Penerapan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok 

Tabel 1. Tabulasi silang berdasarkan status merokok dan kesiapan tentang 

penerapan kebijakan kawasan tanpa rokok 

STATUS MEROKOK 
KESIAPAN 

Total SIAP TIDAK SIAP 

BUKAN 

PEROKOK 

Count 18 1 19 

% within 

STATUS_MEROKOK 
94.7% 5.3% 100.0% 

% within KESIAPAN 42.9% 20.0% 40.4% 

% of Total 38.3% 2.1% 40.4% 

MANTAN 

PEROKOK 

Count 18 1 19 

% within 

STATUS_MEROKOK 
94.7% 5.3% 100.0% 

% within KESIAPAN 42.9% 20.0% 40.4% 

% of Total 38.3% 2.1% 40.4% 

PEROKOK Count 6 3 9 

% within 

STATUS_MEROKOK 
66.7% 33.3% 100.0% 

% within KESIAPAN 14.3% 60.0% 19.1% 

% of Total 12.8% 6.4% 19.1% 

Total Count 42 5 47 

% within 

STATUS_MEROKOK 
89.4% 10.6% 100.0% 

% within KESIAPAN 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 89.4% 10.6% 100.0% 

 

Berdasarkan hasil tabulasi silang yang dilakukan antara status merokok 

dan kesiapan tentang penerapan kebijakan kawasan tanpa rokok didapatkan 

bahwa frekuensi mantan perokok dan bukan perokok yang menyatakan siap 

adalah sama sedangkan sisanya adalah perokok. Dapat dilihat bahwa baik bukan 

perokok, mantan perokok, dan perokok lebih banyak yang menyatakan siap 

tentang penerapan kebijakan kawasan tanpa rokok dibandingkan sebaliknya. 
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Tabulasi Silang Berdasarkan Pengetahuan tentang Kebijakan Kawasan 

Tanpa Rokok dan Kesiapan tentang Penerapan Kebijakan  

Kawasan Tanpa Rokok 

Tabel 2. Tabulasi silang berdasarkan pengetahuan tentang kebijakan kawasan 

tanpa rokok dan kesiapan tentang penerapan kebijakan kawasan tanpa rokok 

PENGETAHUAN TENTANG KTR 
KESIAPAN 

Total SIAP TIDAK SIAP 

CUKUP BAIK Count 24 2 26 

% within 

PENGETAHUAN_TENTANG

_KTR 

92.3% 7.7% 100.0% 

% within KESIAPAN 57.1% 40.0% 55.3% 

% of Total 51.1% 4.3% 55.3% 

KURANG 

BAIK 

Count 14 2 16 

% within 

PENGETAHUAN_TENTANG

_KTR 

87.5% 12.5% 100.0% 

% within KESIAPAN 33.3% 40.0% 34.0% 

% of Total 29.8% 4.3% 34.0% 

TIDAK BAIK Count 4 1 5 

% within 

PENGETAHUAN_TENTANG

_KTR 

80.0% 20.0% 100.0% 

% within KESIAPAN 9.5% 20.0% 10.6% 

% of Total 8.5% 2.1% 10.6% 

Total Count 42 5 47 

% within 

PENGETAHUAN_TENTANG

_KTR 

89.4% 10.6% 100.0% 

% within KESIAPAN 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 89.4% 10.6% 100.0% 

Tabulasi silang antara pengetahuan tentang kebijakan kawasan tanpa 

rokok dan kesiapan tentang penerapan kebijakan kawasan tanpa rokok yang 

terdapat pada tabel 2 menunjukkan bahwa lebih banyak responden yang 

menyatakan kesiapannya tentang kebijakan ini. Frekuensi tertinggi terdapat pada 

responden dengan kategori pengetahuan cukup baik tentang kebijakan kawasan 

tanpa rokok.  
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Tabulasi Silang Berdasarkan Status Merokok dan Sikap tentang  

Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok 

Tabel 3. Tabulasi silang berdasarkan status merokok dan sikap tentang kebijakan 

kawasan tanpa rokok 

STATUS MEROKOK 

SIKAP_TENTANG_KTR 

Total SETUJU 

TIDAK 

SETUJU 

RAGU-

RAGU 

BUKAN 

PEROKOK 

Count 19 0 0 19 

% within 

STATUS_MEROKOK 
100.0% .0% .0% 100.0% 

% within 

SIKAP_TENTANG_KTR 
44.2% .0% .0% 40.4% 

% of Total 40.4% .0% .0% 40.4% 

MANTAN 

PEROKOK 

Count 18 0 1 19 

% within 

STATUS_MEROKOK 
94.7% .0% 5.3% 100.0% 

% within 

SIKAP_TENTANG_KTR 
41.9% .0% 33.3% 40.4% 

% of Total 38.3% .0% 2.1% 40.4% 

PEROKOK Count 6 1 2 9 

% within 

STATUS_MEROKOK 
66.7% 11.1% 22.2% 100.0% 

% within 

SIKAP_TENTANG_KTR 
14.0% 100.0% 66.7% 19.1% 

% of Total 12.8% 2.1% 4.3% 19.1% 

Total  Count 43 1 3 47 

% within 

STATUS_MEROKOK 
91.5% 2.1% 6.4% 100.0% 

% within 

SIKAP_TENTANG_KTR 
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 91.5% 2.1% 6.4% 100.0% 

Berdasarkan data di atas, responden bukan perokok, mantan perokok, dan 

perokok lebih banyak yang bersikap setuju dibandingkan tidak setuju tentang 

kebijakan kawasan tanpa rokok ini. Responden terbanyak menyatakan setuju 

adalah responden bukan perokok dan pada kelompok responden ini tidak 

didapatkan adanya responden yang tidak setuju maupun ragu-ragu.  
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Tabulasi Silang Berdasarkan Sikap tentang Kebijakan Kawasan Tanpa 

Rokok dan Kesiapan tentang Penerapan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok 

Tabel 4. Tabulasi silang berdasarkan sikap tentang kebijakan kawasan tanpa 

rokok dan kesiapan tentang penerapan kebijakan kawasan tanpa rokok 

SIKAP TENTANG KTR 
KESIAPAN 

Total SIAP TIDAK SIAP 

SETUJU Count 41 2 43 

% within 

SIKAP_TENTANG_KTR 
95.3% 4.7% 100.0% 

% within KESIAPAN 97.6% 40.0% 91.5% 

% of Total 87.2% 4.3% 91.5% 

TIDAK 

SETUJU 

Count 0 1 1 

% within 

SIKAP_TENTANG_KTR 
.0% 100.0% 100.0% 

% within KESIAPAN .0% 20.0% 2.1% 

% of Total .0% 2.1% 2.1% 

RAGU-RAGU Count 1 2 3 

% within 

SIKAP_TENTANG_KTR 
33.3% 66.7% 100.0% 

% within KESIAPAN 2.4% 40.0% 6.4% 

% of Total 2.1% 4.3% 6.4% 

Total Count 42 5 47 

% within 

SIKAP_TENTANG_KTR 
89.4% 10.6% 100.0% 

% within KESIAPAN 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 89.4% 10.6% 100.0% 

Responden yang bersikap setuju tentang kebijakan kawasan tanpa rokok 

memiliki responden terbanyak untuk menyatakan kesiapannya tentang penerapan 

kebijakan ini (41 responden), sedangkan responden yang bersikap setuju dan tidak 

siap berjumalh 2 responden. Responden yang tidak setuju dan tidak siap hanya 

berjumlah 1 responden. 
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Uji Korelasi Lambda 

Tabel 5. Hasil Uji Korelasi Lambda antar variabel 

Variabel Signifikansi (p) 

Status Merokok dan Kesiapan tentang Penerapan Kebijakan 

KTR 
0,073 

Pengetahuan tentang Kebijakan KTR dan Kesiapan tentang 

Penerapan Kebijakan KTR 
0,312 

Sikap tentang Kebijakan KTR dan Kesiapan tentang 

Penerapan Kebijakan KTR 
0,312 

Berdasarkan hasil uji korelasi, didapatkan nilai p 0.073 yaitu  > 0,05 

berarti antara status merokok dan kesiapan tentang penerapan kebijakan kawasan 

tanpa rokok di Universitas Mataram tidak berhubungan secara signifikan. 

Hubungan antara pengetahuan tentang kebijakan kawasan tanpa rokok dan 

kesiapan tentang penerapan kebijakan kawasan tanpa rokok memiliki nilai p 0,312 

yakni > 0,05 maka diantara kedua variabel tersebut tidak memiliki hubungan 

secara signifikan. Begitu pula dengan hasil uji korelasi antara sikap tentang 

kebijakan kawasan tanpa rokok dan kesiapan tentang penerapan kebijakan 

kawasan tanpa rokok di Universitas Mataram memiliki nilai p 0,312 yakni > 0,05 

sehingga kedua variabel tersebut tidak berhubungan secara signifikan. 

2. Pembahasan 

Pada penelitian ini, responden lebih banyak berjenis kelamin laki-laki 

yakni (91,5%) sedangkan responden perempuan hanya (8,5%). Untuk 

karakteristik umur yang terbanyak adalah responden dengan umur diantara 51 

hingga 60 tahun. Berdasarkan status merokok responden, bukan perokok dan 

mantan perokok memiliki persentase sama yaitu (40,4%), sedangkan distribusi 
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menurut tempat menduduki jabatan, responden paling banyak berasal dari 

Fakultas Sosial Politik yakni 13 responden (27,6%). 

Berdasarkan hasil uji korelasi bivariat, diantara semua variabel bebas 

(status merokok, pengetahuan dan sikap tentang kebijakan kawasan tanpa rokok) 

dan variabel terikat (kesiapan tentang penerapan kebijakan kawasan tanpa rokok 

di Universitas Mataram) dengan metode Lambda diperoleh nilai signifikansi 

masing-masing yakni status merokok 0,073, pengetahuan tentang kebijakan 

kawasan tanpa rokok 0,312, dan sikap tentang penerapan kebijakan kawasan tanpa 

rokok 0,312, karena nilai p > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat 

hubungan antara status merokok, pengetahuan dan sikap tentang kebijakan 

kawasan tanpa rokok dengan kesiapan tentang penerapan kebijakan kawasan 

tanpa rokok di Universitas Mataram.  

Menurut hasil tabulasi silang, sebagian besar responden bukan perokok, 

mantan perokok, dan perokok menyatakan setuju tentang kebijakan ini dan siap 

jika Universitas Mataram menerapkan kebijakan kawasan tanpa rokok dan 

menetapkan sanksi bagi pelanggarnya. Jumlah responden bukan perokok dan 

mantan perokok dalam penelitian ini lebih banyak dibandingkan responden 

perokok. Responden bukan perokok dan mantan perokok cenderung untuk 

mendukung penerapan kebijakan ini. Meskipun demikian, status merokok 

responden khususnya responden perokok tidak menyebabkan mereka menolak 

atau kontra terhadap penerapan kebijakan ini. Didapatkan hasil bahwa diantara 

seluruh responden perokok dalam penelitian ini, lebih banyak yang menyatakan 

siap tentang kebijakan kawasan tanpa rokok dibandingkan yang tidak siap. 
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Hal ini didukung oleh Marsh dkk (2014), pada penelitiannya menunjukkan 

bahwa baik responden bukan perokok dan perokok memberikan dukungan yang 

kuat bagi penerapan kebijakan kawasan bebas asap rokok dan mereka membuat 

beberapa rekomendasi terkait kebijakan ini. Sebagian besar responden tidak setuju 

jika ketaatan tentang kebijakan kawasan bebas asap rokok hanya bersifat sukarela 

tetapi harus memberikan peringatan bagi pelanggarnya
4
. Mons dkk (2012), 

dukungan dari kalangan perokok tentang kebijakan bebas asap rokok meningkat 

dari waktu ke waktu, terutama setelah pelaksanaan kebijakan. Penelitian ini 

menganalisis dua gelombang yakni sebelum dan setelah penerapan undang-

undang bebas asap rokok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan bebas 

asap rokok memiliki potensi untuk meningkatkan dukungan setelah kebijakan 

tersebut diterapkan. Meskipun awalnya kebijakan ini menimbulkan kontroversi. 

Hasil penelitian di atas berbeda pada penelitian unsur mahasiswa fakultas 

teknik di Universitas Mataram, dimana hampir seluruh responden fakultas teknik 

yang bukan perokok dan mantan perokok setuju terhadap penerapan kebijakan 

kawasan tanpa rokok, sedangkan sebagian besar responden perokok tidak setuju
5
.  

Menurut Notoatmodjo (2011), pengetahuan yang tercakup dalam domain 

kognitif mempunyai 6 tingkatan, yaitu tahu, memahami, aplikasi, analisis, sintesis, 

dan evaluasi. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa responden 

berada pada tingkatan pengetahuan ‘tahu’ dimana kata kerja yang digunakan 

untuk mengukurnya antara lain: menyebutkan, menguraikan, mendefinisikan, 

menyatakan
6
. Sebagian besar responden dalam penelitian ini dapat menyebutkan 

dan mendefinisikan kawasan tanpa rokok serta kategori tempat yang termasuk 
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dalam kawasan tanpa rokok. Notoatmodjo (2011), ‘tahu’ ini merupakan tingkat 

pengetahuan yang paling rendah. Oleh karena itu, untuk mencapai tingkatan 

pengetahuan memahami, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi diperlukan upaya 

lebih lanjut dalam meraihnya
6
. 

Lawrence Green (dalam Notoatmodjo, 2010), dalam penentuan sikap, 

pengetahuan, berpikir, keyakinan, dan emosi memegang peranan penting. Sikap 

menjadi faktor yang berhubungan dengan terjadinya perilaku seseorang atau 

masyarakat. Proses sikap didahului oleh pengetahuan yang merupakan hasil 

penginderaan manusia, atau hasil tahu seseorang terhadap objek melalui indera 

yang dimilikinya. Sikap dipengaruhi oleh pengetahuan dan selanjutnya sikap yang 

positif akan mendorong seseorang untuk berubah
7
. Hal tersebut kurang sesuai 

dengan hasil penelitian ini, dimana responden dengan pengetahuan kurang baik 

dan tidak baik lebih banyak yang memberikan sikap positif yakni setuju dan siap 

dibandingkan tidak setuju dan tidak siap tentang kebijakan ini. Hasil yang serupa 

juga ditemukan pada penelitian unsur dosen di Universitas Mataram, dimana 

responden dengan pengetahuan kurang memiliki porsi terbanyak dan sebagian 

besar responden dari kelompok tersebut setuju tentang penerapan kebijakan 

kawasan tanpa rokok sedangkan sebagian kecil lainnya tidak setuju. Responden 

dengan pengetahuan yang cukup baik juga menunjukkan hasil yang sama, dimana 

sebagian besar responden kelompok tersebut setuju tentang penerapan kebijakan 

kawasan tanpa rokok dan sebagian kecil lainnya tidak setuju. Untuk responden 

dengan pengetahuan baik, keseluruhan responden setuju tentang penerapan 

kebijakan kawasan tanpa rokok di Universitas Mataram
8
. Hal ini sesuai dengan 
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teori dari Festinger (Dissonance Theory) (dalam Notoatmodjo, 2007), 

menjelaskan bahwa ketidakseimbangan dalam diri seseorang yang akan 

menyebabkan terjadinya perubahan perilaku, disebabkan karena adanya 

perbedaan jumlah elemen kognitif yang tidak seimbang dimana keduanya sama-

sama penting. Hal ini akan menimbulkan konflik pada diri individu tersebut
9
. 

Teori ini dapat mendukung bahwa tidak terdapatnya hubungan antara 

pengetahuan dan sikap, pengetahuan yang kurang tidak membuat tindakan 

menjadi kurang baik. Melalui penyesuaian diri, pengetahuan yang masih kurang 

dapat disesuaikan dengan berpikir logis untuk melakukan tindakan yang baik. 

‘Rokok berbahaya bagi kesehatan termasuk yang tidak merokok di 

sekitarnya’ merupakan alasan terbanyak dipilih oleh responden yang menyatakan 

setuju dan siap tentang kebijakan ini. Berdasarkan penjelasan di atas, sebagian 

besar menyadari bahaya rokok bagi kesehatan diri sendiri dan orang lain di 

sekitarnya sehingga mereka mendukung kebijakan ini.    

Kegler dkk (2014), dalam penelitiannya menemukan tingkat dukungan 

penerapan kawasan bebas asap rokok bervariasi yang bergantung pada status 

merokok, pengetahuan tentang bahaya asap rokok, dan demografi. Tingkat 

dukungan terhadap kawasan tanpa rokok juga berbeda bergantung pada jenis 

pembatasan yang ditetapkan. Pengetahuan tentang bahaya asap rokok dikaitkan 

dengan peningkatan dukungan untuk kebijakan ini
10

. Polacek & Atkins (2008), 

mayoritas responden dalam survei menunjukkan kepedulian mereka tentang 

bahaya kesehatan dan konsekuensi yang berhubungan dengan paparan asap rokok. 

Tidak hanya bukan perokok tetapi juga banyak perokok yang memberikan 
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dukungan tentang kebijakan yang akan menjadikan lingkungan kampus bebas dari 

asap rokok
11

.  

Dalam penerapan kebijakan kawasan tanpa rokok diperlukan penilaian 

mengenai kesiapan komunitas tentang kebijakan ini. Menurut York (2006), 

kesiapan komunitas tentang kebijakan bebas asap rokok diukur berdasarkan 6 

dimensi yang meliputi:  (a) pengetahuan tentang dampak negatif asap rokok; (b) 

adanya kebijakan bebas asap rokok; (c) peran pimpinan dalam mengembangkan 

kebijakan bebas asap rokok; (d) sumber daya untuk pengembangan kebijakan 

bebas asap rokok; (e) keadaan sekitar untuk pengembangan kebijakan bebas asap 

rokok; (f) keadaan politik untuk pengembangan kebijakan bebas asap rokok. Hasil 

penelitian menunjukkan terdapat korelasi positif yang kuat diantara semua 

dimensi. Kepemimpinan komunitas memiliki hubungan paling kuat dengan 

keseluruhan kesiapan dan selanjutnya diikuti oleh pengetahuan dalam 

komunitas
12

. Berdasarkan penjelasan di atas bahwa kesiapan dalam penerapan 

kebijakan bebas asap rokok dipengaruhi beberapa hal, salah satunya harus 

didukung oleh peran pimpinan dalam komunitas agar kebijakan dapat dijalankan 

sebagaimana mestinya.  

Penelitian di atas juga didukung oleh Glassman, Reindl, & Whewell 

(2011), Healthy Campus 2010 yang merupakan modifikasi Healthy People 2010 

memiliki tujuan untuk mengurangi prevalensi perokok di kalangan mahasiswa. 

Dalam mencapai tujuan ini dibutuhkan berbagai pendekatan, salah satunya 

penerapan kebijakan pembatasan tembakau di kampus-kampus yang merupakan 

langkah penting dalam mencapai tujuan Healthy Campus 2010 tersebut. Penelitian 
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ini menunjukkan bahwa kebijakan pembatasan penggunaan hasil tembakau dapat 

menurunkan prevalensi kebiasaan merokok. Selain penerapan kebijakan, 

kepemimpinan yang kuat dan dukungan masyarakat kampus merupakan 2 faktor 

yang diperlukan untuk mencapai  lingkungan bebas tembakau. Jika pengurus dan 

staf kampus gagal dalam mengkampanyekan gerakan bebas tembakau maka 

pelaksanaan kebijakan akan gagal. Gerakan bebas tembakau akan sulit mencapai 

kesuksesan tanpa bantuan pejabat kampus. Dukungan administratif merupakan 

kunci utama kesuksesan penerapan kebijakan
13

.  

Aarons (2006), kepemimpinan yang positif menyebabkan keadaan suatu 

organisasi juga menjadi lebih positif
14

. Al-Omari (2008), Dimmock (2003), 

Simkins (2003) (dalam Tatlah dkk, 2014), peran penting dimainkan oleh 

pemimpin dalam perbaikan kinerja lembaga, individu dan siswa
15

. Simkins (2005) 

(dalam Tatlah dkk, 2014) berpendapat bahwa ‘Kepemimpinan merupakan salah 

satu faktor utama atau tampaknya terkadang merupakan satu-satunya faktor yang 

akan menentukan apakah organisasi pendidikan, baik itu sekolah, perguruan 

tinggi atau universitas, akan berhasil atau gagal’
15

.  

Terdapat 9 tahapan kesiapan komunitas
16

, berdasarkan penelitian ini dan 

penelitian pada unsur dosen, dan mahasiswa di Universitas Mataram diketahui 

bahwa keseluruhan unsur tersebut berada di tahapan kesiapan preplanning, 

dimana sesuatu perlu dilakukan dalam mengatasi masalah rokok yakni dengan 

menyetujui dan menyatakan siap untuk penerapan kawasan tanpa rokok, namun 

upaya ini masih tidak terfokus dan tidak rinci sehingga kebijakan kawasan tanpa 

rokok di Universitas Mataram belum dapat terlaksana. 
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Penelitian ini tidak dapat memberikan kesimpulan bahwa hipotesis awal 

sepenuhnya tidak tepat karena status merokok, pengetahuan dan sikap tentang 

kebijakan kawasan tanpa rokok bukan hanya faktor yang mempengaruhi kesiapan 

tentang penerapan kebijakan kawasan tanpa rokok, namun ada banyak faktor lain 

yang mempengaruhi kesiapan tersebut. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, 

untuk menilai kesiapan komunitas tentang kebijakan bebas asap rokok diukur 

dengan 6 dimensi, sedangkan dalam penelitian ini hanya dimensi pengetahuan 

tentang dampak negatif asap rokok dan adanya kebijakan bebas asap rokok yang 

dapat diketahui dan dinilai, sedangkan dimensi kesiapan lainnya belum diketahui.  

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah metode pengumpulan data 

menggunakan kuesioner, dimana responden mengisi sendiri kuesioner yang 

diberikan. Kemungkinan pertanyaan atau penyataan yang disediakan tiap variabel 

kurang lengkap ataupun kurang dimengerti oleh responden. Pada penelitian ini, 

responden lebih banyak bukan perokok dan mantan perokok sedangkan hanya 

sebagian kecil yang merupakan perokok sehingga kurang representatif dan 

kecenderungan dukungan untuk penerapan kebijakan kawasan tanpa rokok lebih 

besar.  

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa:  

1. Pimpinan di Universitas Mataram lebih banyak yang merupakan bukan 

perokok dan mantan perokok dengan persentase masing-masing 40,4%. 
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2. Pimpinan di Universitas Mataram lebih banyak yang memiliki kategori 

pengetahuan cukup baik tentang kebijakan kawasan tanpa rokok (55,3%) 

dibandingkan kategori lain.  

3. Pimpinan di Universitas Mataram lebih banyak menyatakan setuju tentang 

kebijakan kawasan tanpa rokok (91,5%) dibandingkan yang menyatakan tidak 

setuju dan ragu-ragu. 

4. Pimpinan di Universitas Mataram lebih banyak yang menyatakan siap jika 

dilakukan penerapan kebijakan kawasan tanpa rokok di Universitas Mataram 

(89,4%). 

5. Tidak terdapat hubungan antara status merokok pimpinan dan kesiapan 

tentang penerapan kebijakan kawasan tanpa rokok di Universitas Mataram (p 

> 0,05). 

6. Tidak terdapat hubungan antara pengetahuan pimpinan tentang kebijakan 

kawasan tanpa rokok dan kesiapan tentang penerapan kebijakan kawasan 

tanpa rokok di Universitas Mataram (p > 0,05). 

7. Tidak terdapat hubungan antara sikap pimpinan tentang kebijakan kawasan 

tanpa rokok dan kesiapan tentang penerapan kebijakan kawasan tanpa rokok 

di Universitas Mataram (p > 0,05). 

Saran 

Setelah dilakukan penelitian ini, maka hal yang dapat disarankan, sebagai 

berikut: 

1. Penelitian lebih lanjut dengan mengidentifikasi faktor-faktor lain yang dapat 

mempengaruhi kesiapan unsur pimpinan tentang penerapan kebijakan 
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kawasan tanpa rokok selain berdasarkan status merokok, pengetahuan dan 

sikap tentang kebijakan kawasan tanpa rokok 

2. Penelitian lebih lanjut di beberapa instansi pendidikan agar didapatkan 

gambaran kesiapan unsur pimpinan tentang penerapan kebijakan kawasan 

tanpa rokok  
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