
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR 77 TAHUN 2016

TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

Menimbang : a. bahwa rokok mengandung zat psikoaktif
membahayakan yang dapat menimbulkan adiksi
serta menurunkan derajat kesehatan manusia dan
asap rokok tidak hanya membahayakan kesehatan
perokok aktif tetapi juga menimbulkan
pencemaran udara yang membahayakan
kesehatan orang lain;

b. bahwa Pemerintah Daerah perlu melakukan
tindakan perlindungan terhadap paparan asap
rokok dengan menetapkan Kawasan Tanpa Rokok;

c. bahwa berdasarkan Pasal 115 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan,
mewajibkan Pemerintah Daerah untuk
menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya;

d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kawasan
Tanpa Rokok;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun1945;

2. 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);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4235);

SALINAN



- 2 -

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow
Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4686);

5. 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);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999
tentang Pengendalian Pencemaran Udara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3853);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003
tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3971);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012
Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif
Berupa Produk Tembakau Terhadap Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5380);

12. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan
Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005, Nomor
1138 / Menkes / PB / VIII / 2005 tentang
Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
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13. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri
dalam Negeri Nomor 188/Menkes/PB/I/2011,
Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pelaksanaan Kawasan tanpa Rokok;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat

KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan
dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan
memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau
mempromosikan produk tembakau.

3. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang
dimaksudkan untuk dibakar, dihisap, dan/atau
dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih,
cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari
tanaman Nicotiana Tabacum, Nicotiana Rustica,
dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya
mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa
bahan tambahan.

4. Perokok pasif adalah orang yang bukan perokok
namun terpaksa menghisap atau menghirup asap
rokok yang dikeluarkan oleh perokok.

5. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat
dan/atau tempat yang digunakan untuk
menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan,
baik promotif, preventif, kuratif maupun
rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah,
pemerintah daerah, dan/atau masyarakat

6. Tempat proses belajar mengajar adalah gedung
yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar,
pendidikan dan/atau pelatihan.

7. Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun
terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak.

8. Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang
tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang
khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para
pemeluk masing-masing agama secara permanen,
tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
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9. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi
masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat,
air, dan udara biasanya dengan kompensasi.

10. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan
tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana
tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga
kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana
terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.

11. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang
dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau
tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama
untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh
pemerintah, swasta, dan masyarakat.

12. Tempat lainnya yang ditetapkan adalah tempat
terbuka yang dapat dimanfaatkan bersama-sama
untuk kegiatan masyarakat.

13. Pembinaan penerapan kawasan tanpa rokok adalah
segala usaha, kegiatan dan pekerjaan yang
berhubungan dengan perencanaan, penyusunan,
pembangunan, pengembangan, penyelarasan,
pengaturan dan pengendalian segala sesuatu supaya
penerapan KTR dapat dikerjakan secara tepat,
seksama, efektif dan efisien.

14. Pengawasan penaatan kawasan tanpa rokok adalah
serangkaian kegiatan yang meliputi penetapan
kinerja baku, pemeriksaan dan pembandingan antara
kinerja sesungguhnya dan kinerja baku, penelaahan
apakah telah terjadi penyimpangan terhadap
pemenuhan kinerja baku dan penentuan tingkat
ketaatan supaya dapat diambil tindakan untuk
mewujudkan tegaknya peraturan perundang-
undangan kawasan tanpa rokok.

15. Penanganan pengaduan atas pelanggaran kawasan
tanpa rokok adalah proses kegiatan yang meliputi
penerimaan, pencatatan, penelaahan, penyaluran,
verifikasi, penjelasan, penelitian, pemeriksaan,
pelaporan, tindak lanjut dan pengarsipan
pengaduan masyarakat atas pelanggaran kawasan
tanpa rokok.

16. Penegakan hukum kawasan tanpa rokok adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan dalam upaya
tegaknya norma hukum sebagaimana diatur dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan
kawasan tanpa rokok.

17. Pengelola, Pimpinan dan/atau Penanggung Jawab
kegiatan atau usaha adalah orang dan/atau badan
yang karena jabatannya, mengelola, memimpin
dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan
dan/atau usaha di tempat atau kawasan yang
ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok, baik milik
pemerintah maupun swasta.
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18. Lembaga Swadaya Masyarakat adalah
organisasi/lembaga yang didirikan oleh perorangan
atau sekelompok orang yang memberikan
pelayanan kepada masyarakat secara sukarela dan
swadaya tanpa bertujuan untuk memperoleh
keuntungan dari kegiatannya.

BAB II
ASAS, TUJUAN, DAN PRINSIP

Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

Asas ditetapkannya peraturan Bupati ini adalah untuk
melindungi hak asasi manusia dalam mencapai
derajat kesehatan yang setingi-tingginya melalui
pengendalian terhadap bahaya asap Rokok.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Penetapan Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
a. melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya

akibat merokok;
b. membudayakan hidup sehat;dan
c. menekan angka pertumbuhan perokok pemula;

Bagian Ketiga
Prinsip

Pasal 4

Prinsip penerapan KTR adalah:
a. 100% KTR;
b. tidak ada ruang merokok di tempat umum/tempat

kerja tertutup; dan
c. pemaparan asap rokok pada orang lain melalui

kegiatan merokok, atau tindakan mengizinkan
dan/atau membiarkan orang merokok di KTR
adalah bertentangan dengan hukum.

BAB III
RUANG LINGKUP KTR

Pasal 5

(1) KTR meliputi:
a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
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b. Tempat Proses Belajar Mengajar;
c. Tempat Anak Bermain;
d. Tempat Ibadah;
e. Angkutan Umum;
f. Tempat Kerja;
g. Tempat Umum; dan
h. tempat lain yang ditetapkan.

(2) Pimpinan atau penanggung jawab tempat-tempat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
menetapkan dan menerapkan KTR.

Pasal 6

(1) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)
huruf a sampai dengan huruf e, dilarang
menyediakan tempat khusus untuk merokok dan
merupakan kawasan yang bebas dari asap Rokok
hingga batas terluar.

(2) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)
huruf f sampai dengan huruf h, merupakan
kawasan yang bebas dari asap Rokok hingga batas
kucuran air dari atap paling luar.

Pasal 7

Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, meliputi:
a. rumah sakit;
b. pusat kesehatan masyarakat (puskesmas);
c. rumah bersalin;
d. balai pengobatan;
e. pos pelayanan terpadu (posyandu); dan
f. tempat praktek kesehatan swasta.

Pasal 8

Tempat Proses Belajar Mengajar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, meliputi:
a. sekolah;
b. perguruan tinggi;
c. tempat kursus; dan
d. pusat kegiatan belajar masyarakat.

Pasal 9

Tempat Anak Bermain sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1) huruf c, meliputi:
a. kelompok bermain;
b. pendudukan anak usia dini (PAUD); dan
c. taman kanak-kanak.
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Pasal 10

Tempat Ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (1) huruf d, meliputi:
a. masjid/musala; dan
b. gereja.

Pasal 11

Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (1) huruf e, meliputi:
a. angkutan roda 2;
b. angkutan kota termasuk kendaraan bus angkutan

anak sekolah;
c. angkutan air; dan
d. angkutan pedesaan.

Pasal 12

Tempat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (1) huruf f, meliputi:
a. perkantoran pemerintah baik sipil maupun TNI

dan Polri;
b. perkantoran/tempat kerja swasta;
c. bengkel; dan
d. SPBU.

Pasal 13

Tempat Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (1) huruf g, meliputi:
a. pasar tradisional;
b. tempat wisata;
c. hotel;
d. rumah makan;
e. terminal angkutan umum; dan
f. pelabuhan.

Pasal 14

Tempat lain yang ditetapkan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h, antara lain meliputi:
a. fasilitas olahraga;
b. gedung olahraga; dan
c. lapangan kembar boroko.

Pasal 15

(1) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan
Pasal 13, dapat menyediakan tempat khusus
untuk merokok.
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(2) Tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang

berhubungan lansung dengan udara luar
sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;

b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan
ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas;

c. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang.

BAB IV
PENANDAAN

Pasal 16

(1) Tempat yang ditetapkan sebagai KTR sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 14
dilengkapi dengan penandaan atau petunjuk.

(2) Penandaan atau petunjuk sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berupa “Kawasan Tanpa Rokok”.

(3) Penandaan atau petunjuk sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), berupa:
a. tulisan yang mudah dibaca dan/atau dilihat;

dan/atau
b. gambar, tanda dan/atau simbol yang mudah

dilihat dan dimengerti.
(4) Penandaan atau petunjuk sebagaimana

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3),
ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat.

(5) Penandaan atau petunjuk berupa tulisan dan
gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

BAB V
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 17

Setiap pengelola, pimpinan dan/atau
penanggungjawab KTR wajib untuk:
a. melakukan pengawasan internal pada tempat

dan/atau lokasi yang menjadi tanggungjawabnya;
b. mengingatkan semua orang untuk tidak merokok

di KTR yang menjadi tanggungjawabnya;
c. menyingkirkan asbak atau sejenisnya pada tempat

dan/atau lokasi yang menjadi tanggungjawabnya; dan
d. memasang tanda dan pengumuman dilarang

merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk
utama dan di tempat yang dipandang perlu dan
mudah terbaca dan/atau didengar baik.
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Pasal 18

(1) Setiap orang dilarang merokok di KTR.
(2) Setiap orang/badan dilarang mempromosikan,

mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok
di KTR.

(3) Tempat Umum yang hanya diperbolehkan untuk
mempromosikan, mengiklankan, menjual
dan/atau membeli rokok di KTR, antara lain:
a. pasar;
b. toko/warung;
c. tempat hiburan; dan
d. hotel.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 19

(1) Masyarakat dapat berperan serta aktif dalam
mewujudkan KTR.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dapat berbentuk:
a. memberikan sumbangan pemikiran dan

pertimbangan berkenaan dengan penentuan
kebijakan yang terkait dengan KTR;

b. melakukan pengadaan dan pemberian bantuan
sarana dan prasarana yang diperlukan untuk
mewujudkan KTR;

c. ikut serta dalam memberikan bimbingan dan
penyuluhan serta penyebarluasan informasi
kepada masyarakat;

d. mengingatkan setiap orang yang melakukan
kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
atau melaporkannya kepada pimpinan atau
penanggungjawab KTR; dan/atau

e. melaporkan kepada pejabat berwenang jika
terjadi pelanggaran.

(3) Peran serta masyarakat dalam mewujudkan KTR
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
dilakukan secara berkelompok/institusional/
badan hukum/badan usaha/lembaga/organisasi
maupun individu/perorangan.

(4) Pemberian sumbangan pemikiran dan
pertimbangan berkenaan kebijakan yang terkait
dengan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a dapat dilakukan langsung kepada/melalui
Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait atau secara
tidak langsung dalam bentuk penyelenggaraan
diskusi, seminar dan kegiatan sejenis, dan/atau
melalui media cetak, elektronik, dan lain
sebagainya.
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(5) Bantuan masyarakat berupa sarana/prasarana
yang diperlukan untuk mewujudkan KTR
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
dapat diberikan secara langsung kepada pimpinan
dan/atau penanggungjawab KTR sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

(6) Pimpinan atau penanggungjawab KTR wajib
mengambil tindakan atas laporan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf e.

Pasal 20

(1) Setiap orang dapat ikut serta memberikan
bimbingan dan penyuluhan dampak Rokok bagi
kesehatan kepada keluarga dan/atau
lingkungannya.

(2) Setiap warga masyarakat berkewajiban ikut serta
memelihara dan meningkatkan kualitas udara
yang sehat dan bersih serta bebas dari asap
Rokok.

BAB VII
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN KOORDINASI

Pasal 21

(1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan
pengawasan sebagai upaya sebagai upaya untuk
mewujudkan KTR di Daerah.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. sosialisasi dan koordinasi;
b. konsultasi; dan
c. monitoring dan evaluasi.

(3) Bupati dapat melimpahkan kewenangan
pembinaan dan pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat di
lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan
tugas dan fungsi masing-masing.

(4) Bupati melakukan koordinasi dengan seluruh
lembaga pemerintah dan nonpemerintah tentang
ketentuan KTR.

BAB VIII
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGADUAN

Bagian Kesatu
Pembinaan
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Pasal 22

(1) Pembinaan penerapan KTR dilaksanakan oleh
SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi sesuai
dengan tempat yang dinyatakan sebagai KTR.

(2) Pembinaan penerapan KTR sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilakukan berdasarkan tugas dan
fungsi pokok masing-masing SKPD, sebagai
berikut:
a. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di

bidang kesehatan melakukan pembinaan
terhadap KTR fasilitas pelayanan kesehatan;

b. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di
bidang pendidikan, pemuda dan olahraga
melakukan pembinaan terhadap KTR tempat
proses belajar mengajar dan tempat anak
bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak
dan fasilitas olah raga;

c. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di
bidang sosial dan kementrian agama
melakukan pembinaan terhadap KTR tempat
ibadah;

d. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di
bidang perhubungan melakukan pembinaan
terhadap KTR angkutan umum;

e. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di
bidang olahraga melakukan pembinaan
tehadap KTR fasilitas olahraga;

f. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di
bidang ketenagakerjaan melakukan pembinaan
KTR tempat kerja;

g. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di
bidang pariwisata dan bidang perhubungan
melakukan pembinaan KTR tempat umum; dan

h. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di
bidang ketertiban umum melakukan
pembinaan seluruh KTR.

(3) Pola kegiatan pembinaan penerapan KTR
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain
dapat berupa:
a. sosialisasi dan penyuluhan;
b. pelatihan;
c. kampanye;
d. konsultasi;
e. pemantauan dan evaluasi; dan
f. pemberian penghargaan.

(4) Pembinaan penerapan KTR sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan ayat (3), dapat dilakukan
bersamaan dengan atau menjadi bagian dari
pembinaan urusan lainnya sesuai dengan tugas
dan fungsi masing-masing SKPD.
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(5) Pelaksanaan kegiatan pembinaan penerapan KTR
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaporkan
kepada Bupati melalui Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 23

(1) Pembinaan pelaksanaan KTR dilakukan dalam
rangka pengembangan kemampuan masyarakat
untuk berperilaku hidup sehat.

(2) Pembinaan pelaksanaan KTR dilaksanakan oleh
SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat
(2) sesuai bidang tugasnya dan/atau wewenangnya
dibawah koordinasi Dinas Kesehatan.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 24

(1) Perangkat Daerah bersama masyarakat dan/atau
badan dan/atau organisasi kemasyarakatan,
melakukan pengawasan penaatan KTR.

(2) Pengawasan penaatan KTR dilaksanakan oleh
SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi sesuai
dengan tempat yang dinyatakan sebagai KTR.

(3) Pengawasan penaatan KTR sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), dilakukan berdasarkan tugas dan
fungsi pokok masing-masing SKPD, sebagai
berikut:
a. SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang

kesehatan melakukan pengawasan terhadap
KTR fasilitas pelayanan kesehatan;

b. SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang
pendidikan melakukan pengawasan terhadap
KTR tempat proses belajar mengajar dan
tempat anak bermain dan/atau berkumpulnya
anak-anak;

c. SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang
sosial dan kementrian agama melakukan
pengawasan terhadap KTR tempat ibadah;

d. SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang
perhubungan melakukan pengawasan terhadap
KTR angkutan umum;

e. SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang
olahraga melakukan pengawasan terhadap KTR
fasilitas olahraga;

f. SKPD yang tugas dan fungsnya di bidang
ketenagakerjaan melakukan pengawasan KTR
tempat kerja;

g. SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang
pariwisata dan bidang perhubungan melakukan
pengawasan KTR tempat umum; dan



- 13 -

h. SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang
ketertiban umum melakukan pengawasan
seluruh KTR.

(4) Pengawasan penaatan KTR sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), dapat dilakukan bersamaan dengan
atau menjadi bagian dari pengawasan urusan
lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-
masing SKPD.

(5) Kegiatan pengawasan penaatan KTR
mengutamakan peningkatan kemampuan,
pengarahan, penyelarasan, pemantauan,
pemeriksaan ulang dan acak dan pengawasan
terhadap pelaksanaan pengawasan penaatan yang
dilakukan masing-masing SKPD.

Pasal 25

(1) Pengawasan penaatan KTR dilakukan
berdasarkan:
a. tugas pengawasan yang dilakukan oleh SKPD;
b. pengaduan masyarakat;
c. temuan langsung; dan
d. informasi dari media massa.

(2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 ayat (2), wajib dilaporkan oleh masing-
masing instansi sesuai dengan tugas dan fungsi
masing-masing kepada Bupati melalui Asisten
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat setiap 3
(tiga) bulan sekali.

(3) Hasil pengawasan penaatan KTR sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dibuat berita acara
pengawasan dengan format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(4) Apabila hasil pengawasan penaatan KTR
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan hasil
tidak taat, diberikan sanksi sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

(1) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggungjawab
KTR wajib melakukan inspeksi dan pengawasan di
KTR yang menjadi tanggungjawabnya.

(2) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggungjawab
KTR harus melaporkan hasil inspeksi dan
pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kepada SKPD terkait setiap (1) bulan sekali.
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Pasal 27

Pelaksanaan kegiatan pengawasan penaatan KTR
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26,
meliputi:
a. pengawasan terhadap komitmen pengelola,

pimpinan dan/atau penanggungjawab kegiatan
atau usaha termasuk angkutan umum;

b. pengawasan terhadap pemasangan penandaan
baik berupa tulisan dan/atau gambar pada KTR
termasuk angkutan umum; dan

c. pengawasan terhadap pelaksanaan pengawasan oleh
pengelola, pimpinan, dan/atau penanggungjawab
kegiatan atau usaha termasuk pengemudi dan awak
angkutan umum terhadap karyawan, pengunjung
atau penumpang yang merokok di tempat yang telah
ditentukan sebagai KTR.

Pasal 28

Pengawasan terhadap komitmen pengelola, pimpinan
dan/atau penanggungjawab kegiatan atau usaha
termasuk angkutan umum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 27 huruf a, meliputi:
a. penetapan KTR;
b. tidak ada kegiatan merokok di KTR; dan
c. menyediakan sarana pengaduan.

Pasal 29

Pengawasan terhadap penandaan KTR sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, meliputi:
a. penandaan atau petunjuk KTR termasuk

penandaan pada angkutan umum;
b. penempatan penandaan pada tempat yang mudah

dilihat:
c. penandaan berupa tulisan dapat dan mudah

dibaca dan dimengerti; dan
d. penandaan berupa gambar, tanda atau simbol

mudah dilihat dan dimengerti.

Pasal 30

Pengawasan terhadap pelaksanaan pengawasan oleh
pengelola, pimpinan, dan/atau penanggungjawab
kegiatan atau usaha termasuk pengemudi dan awak
angkutan umum terhadap karyawan, pengunjung
atau penumpang yang merokok di KTR sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, meliputi:
a. pembentukan satuan tugas atau petugas pengawasan

KTR termasuk petugas yang melayani pengaduan;
b. pelaporan hasil pengawasan kepada pengelola,

pimpinan dan/atau penanggungjawab kegiatan
atau usaha termasuk angkutan umum; dan
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c. tindak lanjut pengawasan KTR termasuk tindak
lanjut atas pengaduan.

Pasal 31

(1) Dalam rangka mengoptimalkan pengawasan
penaatan KTR yang dilakukan oleh SKPD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bupati
membentuk tim pengawas terpadu yang
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Keanggotaan tim pengawas terpadu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
a. Bupati;
b. Sekretaris Daerah;
c. Asisten Sekretaris Daerah;
d. SKPD yang melakukan pembinaan dan

pengawasan penaatan KTR;
e. Kementerian Agama;
f. Perangkat Daerah yang melaksanakan

penunjang Urusan Pemerintah di bidang
kepegawaian;

g. Perangkat Daerah yang membidangi hukum;
dan

h. Perangkat Daerah terkait.
(3) Tim Pengawas Terpadu sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), memiliki tugas:
a. melakukan pengawasan penaatan KTR secara

terpadu pada tempat atau area yang memiliki
beragam fungsi;

b. menyusun rencana kerja pelaksanaan
pengawasan terhadap penaatan KTR;

c. membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam
menginventarisasi sarana kesehatan, tempat
proses belajar mengajar, arena kegiatan anak,
tempat ibadah, tempat umum dan tempat kerja
yang belum ditetapkan sebagai KTR;

d. melaksanakan pengawasan terhadap penaatan
KTR;

e. membantu pejabat yang berwenang dalam
memproses setiap pelanggaran yang terjadi
pada saat melakukan pemantauan;

f. melaporkan pelaksanaan tugas tim kepada
Bupati.

(4) Dalam pelaksanaan tugasnya Tim Pengawas
Terpadu dapat dibantu oleh Lembaga Swadaya
Masyarakat sebagai pemantau.

Bagian Ketiga
Pengaduan

Paragraf 1
Tata Cara Pengaduan
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Pasal 32

Instansi yang melakukan pembinaan dan pengawasan
KTR wajib menerima pengaduan dalam rangka
penegakan hukum KTR.

Pasal 33

(1) Masyarakat berhak melakukan pengaduan adanya
pelanggaran KTR.

(2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dapat disampaikan secara lisan dan/atau tertulis.

Pasal 34

(1) Pengaduan secara lisan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 33 ayat (2), disampaikan dengan cara
sebagai berikut:
a. langsung kepada petugas penerima pengaduan;

dan/atau
b. melalui telepon.

(2) Pengaduan secara langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan
cara pengadu mengisi buku catatan pengaduan.

(3) Pengaduan melalui telepon sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan
cara petugas penerima pengaduan mencatat
pengaduan dalam formulir isian pengaduan.

Pasal 35

(1) Pengaduan secara tertulis sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 33 ayat (2), dapat disampaikan melalui:
a. surat:
b. surat elektronik/email;
c. faksimile;
d. layanan pesan singkat; dan/atau
e. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi.
(2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

memuat informasi:
a. identitas pengadu dengan memuat informasi

mengenai nama, alamat dan nomor telepon
yang bisa dihubungi;

b. lokasi terjadinya pelanggaran KTR;
c. waktu terjadinya pelanggaran KTR; dan
d. barang bukti berupa foto atau bentuk Iainnya,

jika ada.

Pasal 36

(1) Setiap SKPD yang mempunyai tugas pembinaan,
pengawasan dan penegakan hukum KTR harus
menyediakan pos pengaduan untuk menerima
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pengaduan dalam rangka penegakan hukum, yang
dilengkapi dengan alamat, nomor telepon, nomor
faksimile, dan/atau alamat email.

(2) Pos pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dapat digabungkan dengan pos pengaduan
urusan lainnya yang menjadi tugas pokok dan
fungsi masing-masing SKPD.

Pasal 37

(1) Apabila dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja
pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
32, tidak ditindaklanjuti oleh SKPD yang
mempunyai tugas pembinaan, pengawasan dan
penegakan hukum KTR, pengadu dapat
menyampaikan pengaduan kepada Bupati melalui
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

(2) Terhadap Kepala SKPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dapat dikenakan hukuman disiplin
kepegawaian.

Paragraf 2
Kewenangan Penanganan Pengaduan

Pasal 38

(1) Setiap SKPD yang mempunyai tugas pembinaan,
pengawasan dan penegakan hukum KTR wajib
melakukan penanganan pengaduan dari
masyarakat atau sumber lain terhadap usaha
dan/atau kegiatan yang menjadi urusannya.

(2) SKPD yang menerima pengaduan KTR yang bukan
menjadi urusannya, dalam waktu paling lama 5
(lima) hari kerja wajib menyampalkan atau
meneruskan kepada SKPD yang mempunyai tugas
pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum
KTR yang menjadi urusannya.

Paragraf 3
Penanganan Pengaduan

Pasal 39

(1) SKPD yang mempunyai tugas pembinaan,
pengawasan dan penegakan hukum KTR harus
melakukan penanganan pengaduan dengan
tahapan sebagai berikut:
a. penerimaan;
b. penelaahan;
c. tanggapan dalam bentuk surat pemberitahuan atau

pemeriksaan atas kebenaran pengaduan; dan
d. tindak lanjut pengaduan/pengawasan dalam

bentuk sanksi administrasi.
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(2) Format surat pemberitahuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebagaimana
tercantum dalam Lampiran III yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Camat dan Sangadi dapat melakukan penanganan
pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, huruf b, dan huruf c serta menerbitkan
surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2).

BAB IX
SANKSI

Pasal 40

(1) Pengenaan sanksi terhadap pelanggaran
pelaksanaan KTR dilaksanakan oleh Kepala SKPD
yang mempunyai tugas pembinaan, pengawasan
dan penegakan hukum KTR dan/atau Bupati.

(2) Pengenaan sanksi pelanggaran pelaksanaan KTR
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
berdasarkan hasil pengawasan penaatan KTR.

Pasal 41

(1) Suatu kegiatan atau usaha atau angkutan umum
yang terbukti melakukan pelanggaran pelaksanaan
KTR dan/atau telah dilakukan pembinaan namun
tidak efektif dan tidak meningkatkan tingkat
ketaatan, dikenakan sanksi administrasi.

(2) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), berupa:
a. peringatan tertulis;
b. penyebutan nama tempat kegiatan atau usaha

secara terbuka kepada publik melalui media
massa;

c. penghentian sementara kegiatan atau usaha; dan
d. pencabutan izin.

(3) Hasil pengenaan sanksi administrasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), dilaporkan secara berkala
kepada Bupati melalui Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 42

(1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 41 ayat (2) huruf a, dikenakan terhadap:
a. pengelola, pimpinan dan/atau penanggung

jawab kegiatan atau usaha termasuk angkutan
umum yang telah diberikan pembinaan
dan/atau pemanggilan tetapi tidak
melaksanakan ketentuan KTR;
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b. pengelola, pimpinan dan/atau penanggung
jawab kegiatan atau usaha termasuk
angkutan umum yang telah memenuhi
pemanggilan dan membuat pernyataan
bersedia memenuhi kewajiban KTR namun
tidak melaksanakannya; atau

c. pengelola, pimpinan dan/atau penanggung
jawab kegiatan atau usaha termasuk
angkutan umum yang telah difakukan
pengawasan penaatan KTR dengan hasil tidak
taat.

(2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ditandatangani oleh Kepala SKPD
masing-masing yang mempunyai tugas
pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum
KTR dan/atau Bupati, dilakukan berjenjang
yaitu:
a. peringatan tertulis I (kesatu) selama 14 x 24

(empat belas kali dua puluh empat jam); dan
bila tidak diindahkan maka diberikan

b. peringatan tertulis II (kedua) selama 7 x 24
(tujuh kali dua puluh empat jam); dan bila
tidak juga diindahkan maka diberikan

c. peringatan tertulis III (ketiga) selama 3 x 24
(tiga kali dua puluh empat jam).

(3) Format surat peringatan tertulis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum
dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 43

(1) Penyebutan nama tempat kegiatan atau usaha
secara terbuka kepada publik melalui media
massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41
ayat (2) huruf b, dikenakan terhadap:
a. pengelola, pimpinan dan/atau penanggung

jawab kegiatan atau usaha dan/atau penyewa
gedung yang tidak mematuhi peringatan
tertulis III (ketiga); dan

b. pengelola, pimpinan dan/atau penanggung
jawab kegiatan atau usaha yang telah
dilakukan pengawasan penaatan KTR dengan
hasil tidak taat.

(2) Penyebutan nama tempat kegiatan atau usaha
secara terbuka kepada publik melalui media
massa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan oleh SKPD masing-masing yang
mempunyai tugas pembinaan, pengawasan dan
penegakan hukum KTR yang menjadi urusannya
dan/atau Bupati.
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(3) Batas waktu pelaksanaan penyebutan nama
tempat kegiatan atau usaha secara terbuka
kepada publik melalui media massa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), paling lama 1 (satu)
bulan sejak tidak mematuhi peringatan tertulis
III (ketiga) dan/atau setelah mendapat hasil
pengawasan penaatan KTR dengan hasil tidak
taat.

Pasal 44

(1) Penghentian sementara kegiatan atau usaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2)
huruf c, dikenakan terhadap:
a. kegiatan atau usaha termasuk angkutan

umum yang berdasarkan hasil pengawasan
pelaksanaan KTR tidak taat dan tidak
memenuhi kewajiban KTR;

b. kegiatan atau usaha yang telah disebut
namanya secara terbuka kepada publik melalui
media massa tetapi tetap tidak memenuhi
kewajibannya; atau

c. pengelola, pimpinan dan/atau penanggung
jawab kegiatan atau usaha termasuk angkutan
umum yang telah memenuhi pemanggilan dan
membuat pernyataan bersedia memenuhi
kewajiban KTR tetapi tidak melaksanakan
kewajibannya.

(2) Penghentian sementara kegiatan atau usaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa
penyegelan atau tindakan lainnya oleh Kepala
Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

(1) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 41 ayat (2) huruf d, dikenakan terhadap:
a. kegiatan atau usaha termasuk angkutan

umum yang telah diberikan sanksi penghentian
sementara dan setelah itu tetap tidak
memenuhi kewajibannya: atau

b. pengelola, pimpinan dani atau penanggung
jawab kegiatan atau usaha termasuk angkutan
umum yang telah memenuhi pemanggilan dan
membuat pernyataan bersedia memenuhi
kewajiban KTR tetapi tidak memenuhi
kewajibannya.

(2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), disiapkan oleh Kepala SKPD yang mempunyai
tugas pembinaan, pengawasan dan penegakan
hukum KTR kepada Bupati untuk ditandatangani
Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
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BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 46

Biaya operasional untuk pelaksanaan kegiatan
pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum KTR
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA) masing-masing SKPD.

Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Bolaang Mongondow Utara.

Ditetapkan di Boroko
pada tanggal 30 November 2016

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

ttd

DEPRI PONTOH

Diundangkan di Boroko
pada tanggal 30 November 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA,

ttd

ASRIPAN NANI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

TAHUN 2016 NOMOR 77



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR 77 TAHUN 2016
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

TANDA PERINGATAN KAWASAN TANPA ROKOK

PELANGGARAN ATAS LARANGAN INI DIKENAKAN SANKSI
SESUAI DENGAN PERATURAN BUPATI

BOLAANG MONGONDOW UTARA NOMOR ...TAHUN 2016
Untuk Pengaduan Masyarakat, Hubungi Telepon (...................)

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

ttd

DEPRI PONTOH

  ≥ 30 Cm 

  ≥ 20 Cm 



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR 77 TAHUN 2016
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

BERITA ACARA PENGAWASAN

Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor ..... Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok

Instansi : Nama Tempat/Fasilitas/identitas Angkutan Umum :
Nama Pengawas :
Tanggal Pengawasan : Alamat :
Waktu Pengawasan : No. Telepon :

Nama Pengelola :

No. Indikator

Hasil Catatan: sebutkan lokasi
(lobi, ruang tunggu, restoran,
bar, ruang kelas, dsb) atau
dalam angkutan umum

Ya Tidak

1 Ditemukan orang merokok*

2
Ditemukan tempat khusus
merokok di dalam gedung

3
Ada tanda Dilarang Merokok di
setiap tempat/pintu masuk*

4 Tercium bau asap rokok*

5
Ditemukan asbak di dalam
tempat*/gedung

6
Ditemukan puntung rokok di
dalam tempat*/gedung

7
Ada sarana pengaduan (nomor
telepon atau lainnya)*

8 Ada petugas pengawasan**

*Berlaku pula untuk angkutan umum
**Berlaku pula untuk angkutan umum dimana pengemudi atau awak angkutan umum menjadi petugas pengawas

PERTANYAAN untuk pengelola/pimpinan/penanggungjawab/pengemudi:

1.
Apakah Anda tahu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah memiliki peraturan
yang melarang merokok di dalam gedung atau kawasan atau angkutan umum? □ Ya □ Tidak

2. Apakah anda mendukung dan melaksanakan peraturan tersebut di tempat Anda? □ Ya □ Tidak

3.
Apakah Anda tahu bahwa peraturan tersebut wajib dilaksanakan sebaik mungkin
oleh pengelola gedung/kawasan atau pengemudi/awak angkutan umum? □ Ya □ Tidak

4.
Apakah Anda tahu jika Anda melanggar peraturan tersebut anda akan terkena
sanksi? □ Ya □ Tidak

5.
Hambatan apa yang Anda
hadapi dalam melaksanakan
peraturan tersebut?

6. Solusi apa saja yang menurut Anda dapat
membantu Anda dalam melaksanakan
peraturan Kawasan Tanpa Rokok?

□ Ya □ Tidak

a........................................... a.................................................

b........................................... b......................................................

c............................................ c...................................................
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REKOMENDASI:
1. ...................................................
2. ....................................................
3. ......................................................
4. ..........................................................
5. ......, dst.

Pengawas

(.............................................)

Pengelola/Pimpinan/
Penanggungjawab/Pengemudi

(................................................)

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

ttd

DEPRI PONTOH



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR 77 TAHUN 2016
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

FORMAT PEMBERITAHUAN PELANGGARAN KAWASAN TANPA ROKOK

Tempat, (tgl, bln, thn)

Kepada

Nomor : ....................... Yth. Pimpinan/Pengelola
Sifat : Penting .................................
Lampiran : .......................
Hal : Pemberitahuan Pelanggaran

Kawasan Tanpa Rokok. di -
Tempat

Berdasarkan pengaduan masyarakat yang kami terima melalui
....................sebanyak............pengaduan yaitu pada tanggal ....., di
tempat kegiatan/usaha Saudara ........ masih terdapat pelanggaran
Kawasan Tanpa Rokok (KTR), yaitu:

1. Masih ditemukan orang yang merokok di dalam
tempat/gedung/angkutan umum.

2. ....................
3. ...........................

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dan berdasarkan
Peraturan Bupati Nomor .... Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa
Rokok, Saudara diwajibkan untuk melakukan perbaikan atas
pelanggaran tersebut di atas, dan melaporkan hasil perbaikannya
secara tertulis (bila perlu disertai dengan bukti foto) dalam waktu 30 x
24 jam setelah menerima surat ini melalui ................... atau ke alamat
email..........., perlu diketahui bahwa kami sewaktu-waktu akan
meninjau ke lokasi Saudara sebagai tindak lanjut atas pengaduan
masyarakat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, diucapkan terima kasih.

nama jabatan,

(tanda tangan dan cap dinas)

nama lengkap
NIP......................

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:
1. Bupati Bolaang Mongondow Utara di Boroko;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Boroko;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat di Boroko;
4. Kepala Dinas terkait lainnya;
5. Arsip,-

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

ttd

DEPRI PONTOH



LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR 77 TAHUN 2016
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

FORMAT SURAT PERINGATAN TERTULIS PELANGGARAN
KAWASAN TANPA ROKOK

Tempat, (tgl, bln, thn)

Kepada

Nomor : ....................... Yth. Pimpinan/Pengelola
Sifat : Segera .................................
Lampiran : .......................
Hal : Peringatan Pelanggaran

Kawasan Tanpa Rokok di -
Tempat

Menindaklanjuti laporan hasil pengawasan Kawasan Tanpa

Rokok (KTR) oleh Pengawas Instansi/Tim Pengawas Terpadu

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada

tanggal.............sebagaimana dijelaskan dalam Surat Tugas

Nomor ........... tertanggal ............ tentang...........................dan

sesuai ketentuan Peraturan Bupati Nomor ..... Tahun 2016

tentang Kawasan Tanpa Rokok, saya sampaikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pengawasan pelaksanaan KTR di tempat

Anda, tempat Anda dikategorikan “Tidak Taat”. Sebagaimana

dijelaskan dalam Berita Acara Pengawasan, Saudara belum

mematuhi butir:

a. Ditemukan orang merokok;

b. Ditemukan tempat khusus merokok di dalam gedung;

c. Tidak ada tanda “Dilarang Merokok” di setiap

tempat/pintu masuk;

d. Tercium bau asap rokok;

e. Ditemukan asbak di dalam tempat/gedung;

f. Ditemukan puntung rokok di dalam tempat/gedung;

g. Tidak tersedia sarana pengaduan; dan

h. Tidak ada petugas pengawas.

2. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka sesuai ketentuan

Pasal 41 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor .... Tahun 2016

tentang Kawasan Tanpa Rokok, Saudara dikenakan sanksi

administratif berupa “Peringatan” untuk melakukan

perbaikan dan melaporkan kepada (Dinas terkait di

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang

menerbitkan Surat Peringatan ini) selama 14 (empat belas)

hari sejak surat ini diterima.
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3. Jika Saudara tidak melakukan perbaikan dan melaporkan

perbaikan tersebut kepada (Dinas terkait di Pemerintah

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang menerbitkan

Surat Peringatan ini), maka tempat kegiatan/usaha Saudara

akan dikenakan sanksi berikutnya yaitu "Penyebutan Nama

Tempat Kegiatan atau Usaha secara Terbuka kepada Publik

melalui Media Massa" dan sanksi selanjutnya sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, diucapkan terima

kasih.

nama jabatan,

(tanda tangan dan cap dinas)

nama lengkap
NIP......................

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bupati Bolaang Mongondow Utara di Boroko;

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Boroko;

3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat di Boroko;

4. Kepala Dinas terkait lainnya;

5. Arsip,-

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

ttd

DEPRI PONTOH


