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LATAR BELAKANG 

 

 

• Bulan Mei 2003  192 negara anggota WHO dalam 
Sidang Majelis Kesehatan Dunia (WHA)  mengadopsi 
Framework Convention on Tobacco Control (FCTC)      

 

• Terdiri atas 38 articles (Pasal) dalam 11 parts (Bab) 

 

 

 

  



TUJUAN FCTC  

Melindungi  

generasi sekarang dan masa depan  

dari dampak merusak  

terhadap kesehatan, sosial, lingkungan  

dan ekonomi  

akibat penggunaan tembakau  

dan paparan terhadap asap tembakau. 

 

(Article 3)  



PENGERTIAN FCTC 

adalah sebuah instrumen mengikat secara hukum  

dalam strategi kesehatan masyarakat global  

untuk mendukung negara negara anggota  

dalam mengembangkan program pengendalian 
tembakau  

di tingkat nasional  

untuk menekan kematian  

dan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan  
penggunaan tembakau.  

(WHO) 



MENGAPA FCTC DIPERLUKAN 

• Secara global,  konsumsi rokok/ tembakau 

menyebabkan 5 juta kematian /th, terutama di negara 

berkembang 

 

• Kematian akan terjadi 2 x lipat pd th 2020 bila tak 

ditanggulangi, pada hal pencegahan dapat dilakukan 

 

• Wabah (epidemi)  merokok terjadi oleh karena faktor-

faktor yg bersifat lintas-batas negara: 
• Liberalisasi perdagangan 

• Penanaman modal asing 

• Pemasaran global 
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Mengulang: 

Mengapa masalah merokok/ tembakau perlu 

ditanggulangi 

 

• Merokok dan kesehatan 

• Masalah HAM : Memaksa orang lain menjadi perokok pasif 

• Merokok dan penyakit menular 

• Merokok dan kemiskinan 

• Merokok dan narkoba 

• Lain-lain : pengaruh asap rokok thd intelektualitas anak 

• Tembakau dan lingkungan 

 

 

• Khususnya bagi komunitas kesehatan dan umumnya bagi  yang 

concern thd masalah bangsa,  menanggulangi masalah merokok 

/tembakau harus menjadi prioritas 

 



POKOK-POKOK ISI FCTC 

Yang berhubungan dengan konsumsi (demand reduction)                                        

(Pasal  6 s/d 14) 

1.   Mengurangi konsumsi melalui mekanisme  pengendalian 

Harga dan Pajak 

2.   Iklan, sponsorship dan promosi 

3.   Pemberian label dalam kemasan rokok: Peringatan 

kesehatan dan istilah yang menyesatkan 

4. Pengaturan udara bersih (proteksi terhadap paparan asap 

rokok) 

5. Pengungkapan dan pengaturan isi produk tembakau  

6. Edukasi, komunikasi, pelatihan, dan “public awareness” 

7. Upaya mengurangi ketergantungan dan menghentikan 

kebiasaan merokok 



Pokok-pokok isi FCTC  (lanjutan) 

 

• Yang berhubungan dengan pasokan  

    (supply reduction)                     (Pasal 15 s/d 17) 

 

1.Perdagangan gelap/penyelundupan produk tembakau 

2.Penjualan kepada dan oleh anak dibawah umur 

3.Upaya untuk  mengembangkan  kegiatan ekonomi 

lain yang dapat dilakukan  (“economically viable 

alternative activities”)   



Catatan tentang formulasi pasal-pasal 

FCTC 

 

• Kata-kata yang banyak digunakan : 

 
– recognize      (memahami) 

– shall  (akan)   tidak dipakai kata   must 

– in accordance with its national law     (sesuai dg perundang-undangan 
nasional) 

– taking into account national circumstances and priorities or    national 
capabilities       (memperhatikan keadaan dan prioritas nasional) 

 

– yang disertai dengan tenggang waktu : 

– Packaging and labelling ( 3 th “after entry into force”) (Article 
11) 

– Advertisement  ( 5  th “after entry into force”)  (Article 13) 

 

•   



1.    PENGENDALIAN HARGA DAN 

PAJAK 

Manfaat: 

1. Manfaat Kesehatan 

– Kenaikan harga tembakau  mengurangi konsumsi 

(terutama di kalangan anak-anak, remaja dan 

perokok ringan). 

 

2. Manfaat  Ekonomi 

 -   Pajak yg lebih tinggi akan menaikkan penerimaan negara 

meskipun  terjadi penurunan jumlah rokok terjual. 



1. PENGENDALIAN HARGA DAN PAJAK 
(lanjutan .  .  .  . ) 

 

 

 

• Dampak terjadi bila harga jual cukup tinggi 

 

• Saat ini di Indonesia % pajak dari harga jual (31% ) 

jauh lebih rendah dibandingkan negara-negara lain 

(Australia 75%, Thailand & Phillipine 62%).  

 

•  Menaikkan pajak  dampak positif kesehatan dan 

menambah penerimaan negara 



2. IKLAN, SPONSORSHIP DAN PROMOSI 

• Iklan, promosi dan sponsorship untuk olahraga 
dan kesenian sangat gencar.  

• Tujuan pemasaran tsb: Merokok sebagai hal 
biasa  diterima masyarakat  mendorong 
anak-anak dan remaja untuk mencoba-coba 
merokok. 

 

Pelarangan sebagian  

terhadap iklan produk tembakau  

tidak efektif untuk mengurangi  

konsumsi tembakau 



2. IKLAN, SPONSORSHIP DAN PROMOSI 
(lanjutan . . . . ) 

• Pelarangan sebagian iklan produk tembakau  

efek kecil atau tidak sama sekali 

• Industri tembakau terus mencari cara: misalnya 

penggunaan produk tembakau dalam film.  

 

• FCTC : negara yang meratifikasi agar 

menerapkan pelarangan komprehensif, lima 

tahun sejak ratifikasi,  dengan 

mempertimbangan hukum yang berlaku di 

negara ybs.  



2. IKLAN, SPONSORSHIP DAN PROMOSI 
(lanjutan . . . . ) 

 

1. Iklan,  sponsorship dan promosi di Indonesia  
– Iklan di TV   mulai  th 1990 diperbolehkan,  hampir tidak ada pembatasan. 

– PP 19/2003,  PP 109/2012:   

       iklan tembakau di TV dilarang  jam 05.00 sampai 21.30. Perusahaan tembakau besar 
mensponsori olahraga dan kesenian.  

– Iklan: membentuk citra  merokok : “trendy” - sukses - kebahagiaan.  

– Anak-anak dan remaja terpengaruh iklan. PP 19/2003, PP 109/2012: Pemberian produk 
tembakau secara gratis, pemberian kupon diskon dilarang. 

 

 
 

2. Di negara lain 

        

       Norwegia : total ban sejak 1975.  

       Singapore,Thailand, Malaysia saat ini sudah melakukan pelarangan total 
 

 



3. PEMBERIAN LABEL  

• Tempat label pada produk tembakau terbatas  

2 kepentingan yang bertolak-belakang 

a) Menyediakan tempat untuk peringatan kesehatan 

dan informasi konsumen. 

b) Mempromosikan merek dan produk  

• Tanpa aturan jelas tentang ukuran dan tipe 

peringatan kesehatan  perusahaan tembakau 

menempatkan peringatan kesehatan berukuran 

kecil  lebih banyak area untuk pormosi produk. 



3. PEMBERIAN LABEL 
(lanjutan .  .  .  . )  

Meningkatkan Peringatan Kesehatan.  

– Tembakau mengandung nikotin, sebuah senyawa sangat adiktif.  

– Efektivitas peringatan kesehatan bergantung pada ukuran; warna;  

– jenis huruf dan gambar; pesan yang disampaikan tunggal atau 

berganti-ganti. 

Melarang istilah yang menyesatkan, termasuk istilah 

“light,” “mild” dan “rendah tar” 

– Tujuan istilah menyesatkan: menyembunyikan dampak negatif 

kesehatan 

– Menamakan jenis rokok “light,” “mild” dan “rendah tar”  strategi 

meyakinkan konsumen bahwa produk memiliki bahaya lebih rendah.  

–  metode pengukuran kadar tar dan nikotin didasarkan standar 

industri tembakau dan tidak pada dampaknya bagi kesehatan.  



3. PEMBERIAN LABEL 
(lanjutan .  .  .  . )  

 

FCTC.  
• peringatan kesehatan: minimal 30 % - idealnya 50 % - dari area display produk 

tembakau.  

• Peringatan kesehatan juga harus berganti isinya setiap periode tertentu. 

• Istilah yang menyesatkan seperti “light,” “mild” dan “rendah tar” dilarang 

 

Indonesia 
• PP 19/ 2003 ;  PP 109/2012   Permenkes 28/ 2013 

   

Negara lain: 

 

     Canada dan Thailand : 50% utk health warning. Ada pictograph   



4. PENGATURAN UDARA BERSIH  

(BEBAS ASAP ROKOK)  

• Mayoritas penduduk Indonesia dewasa tidak merokok 
(68,2%).  

• Pembatasan merokok di ruang publik mencegah bukan 
perokok terpapar oleh asap rokok.  

• Wanita hamil yang terpapar asap rokok  resiko 
melahirkan lebih tinggi.  

• Bayi dan anak-anak  peningkatan terkena bronkhitis, 
pneumonia, infeksi telinga dan kelambatan pertumbuhan 
paru-paru.  

• Bukan perokok yang terpapar pada asap rokok secara 
terus menerus  resiko lebih tinggi untuk terkena 
kanker paru dan kanker lain 

• Pencapaian belajar anak yg terpapar asap rokok lebih 
rendah 



4. PENGATURAN UDARA BERSIH  
(lanjutan .  .  .  .  )  

FCTC.  

• melakukan implementasi produk hukum dan 
perundangan yang melindungi bukan perokok dari 
asap rokok di tempat- tempat umum, kendaraan 
umum dan ruang kerja tertutup.  

  

Kondisi Indonesia 

• PP19/2003, PP 109/2012  melarang merokok di: 
tempat ibadah, sarana kesehatan dan pendidikan, 
tempat anak-anak  beraktivitas dan kendaraan 
umum, tempat kerja dan tempat umum yg 
ditetapkan.  



5. PENGATURAN ISI PRODUK TEMBAKAU  

• Terdapat 1400 bahan aditif alamiah/sintetis 

pada produk tembakau.  

• Banyak diantaranya yang aman dikonsumsi, 

tetapi potensi dampak negatif pada kesehatan 

ketika dihirup belum diketahui. 

FCTC 

• produsen rokok mengungkapkan kandungan isi 

produk tembakau dan asap rokok (emisi) yang 

dihasilkan 



6. PENYELUNDUPAN 

• Penyelundupan produk tembakau melemahkan 

kebijakan pengendalian tembakau nasional  

penyelundup tidak membayar pajak.  

• Mungkin harga jual rendah  mendorong naiknya 

konsumsi tembakau.  

• Faktor utama:  

– peran industri tembakau dalam fasilitasi penyelundupan ke 

pasar yang baru (?) 

– adanya kelompok kriminal  (?)  

– distribusi tanpa izin (?)  

– lemahnya pelaksanaan undang-undang anti penyelundupan   (?)  



6. PENYELUNDUPAN 
(lanjutan .  .  .  . ) 

 

 

 

FCTC  

 

• mensyaratkan tindakan menekan penyelundupan  

• pengemasan produk tembakau  menyatakan tujuan akhir  

• keharusan adanya lisensi untuk semua distributor  

.  



7. Pengupayaan “viable alternatives” 

(kegiatan ekonomi lain yang dapat 

dikerjakan) 

• Mencari dan mempromosikan upaya-upaya lain 

yang secara ekonomis dapat dikerjakan (viable) 

 

• Perlu kerja-sama antar negara maupun kerja-

sama  dengan badan internasional dan regional 

yang kompeten 



Kandungan pasal-pasal lainnya 

• Perlindungan lingkungan 

• Liability  ( pertanggung-jawaban ) 

• Kerja-sama dan  pertukaran kegiatan ilmiah dan 

teknis 

• Pengorganisaian pelaksanaan konvensi 

• Sumber daya finansial 

• Pengelolaan perbedaan pendapat 

• Protokol 



PROSES RATIFIKASI 

LANGKAH 1 

Mei 2003. 

Adopsi oleh Majelis 

Kesehatan Dunia (World 

Health Assembly)  

Pada Mei 2003, Majelis 

Kesehatan Dunia dengan 

suara bulat mengadopsi 

FCTC  



PROSES RATIFIKASI 
(lanjutan .  .  .  .  ) 

LANGKAH 2 

Penandatanganan 

perjanjian  

• FCTCdapat ditandatangani sejak Juni 

2003 s/d Juni 2004 

• Penanda-tanganan tidak mengikat 

secara hukum,  tetapi hanya memberikan 

indikasi negara tersebut berniat serius  

• Tidak mengikat negara tersebut untuk 

meratifikasi. . 



PROSES RATIFIKASI 
(lanjutan .  .  .  .  ) 

LANGKAH 3 

Ratifikasi  Ada dua langkah: 

1. Pertama, lembaga negara yang berwenang 

sepakat menindak lanjuti kewajiban dalam 

perjanjian ybs sesuai konstitusi yang berlaku.  

2. Kedua, pemerintah menyerahkan instrumen 

ratifikasi kepada Sekretaris Jendral PBB.  

Setelah ratifikasi: negara menjadi 

anggota resmi dari perjanjian 



PROSES RATIFIKASI 
(lanjutan .  .  .  .  ) 

LANGKAH 4 

Protokol-

protokol 

•Perjanjian terpisah lebih spesifik disebut protokol, 

disusun untuk melengkapi konvensi.  

•Protokol adalah kewajiban spesifik substantif untuk 

mengimplementasikan tujuan konvensi.  

•protokol yang diperlukan FCTC: penyelundupan dan 

iklan yang melintasi batas negara.  

•Protokol perlu diratifikasi secara tersendiri.  

•Menurut teks perjanjian yang berlaku saat ini, hanya 

negara yang telah meratifikasi konvensi yang dapat 

meratifikasi protokol.  



PROSES RATIFIKASI 
(lanjutan .  .  .  .  ) 

LANGKAH 5 

Perjanjian 

menjadi hukum 

internasional 

•Sembilan puluh hari setelah FCTC 

diratifikasi oleh sedikitnya 40 negara, 

maka ia menjadi hukum internasional 

dengan aturan dan prosedur tersendiri.  

•Perjanjian hanya mengatur hubungan 

antar negara-negara yang telah 

meratifikasinya.  



PROSES RATIFIKASI 
(lanjutan .  .  .  .  ) 

LANGKAH 6 

Konperensi 

Negara Anggota  

•Satu tahun setelah perjanjian 

diundangkan, akan diselenggarakan 

Konperensi Negara Anggota yang telah 

meratifikasi/”Conference of Parties” 

(COP).  

•COP akan memonitor implementasi 

perjanjian dan membantu memobilisasi 

sumber daya finansial  



Perlu dipikirkan oleh semua pihak 

 

• Untung rugi bagi Indonesia  kalau  (kalau tidak)  

meratifikasi/ meng “aksesi”  FCTC 

 
• Image negara : perlindungan kesehatan bagi warganya (?) 

• Partisipasi dalam pengembangan protokol ? 

• Pendapatan negara  (?) 

• Produksi rokok   (?) 

• Perdagangan  (?) 

• Lapangan kerja di indistri rokok dan pertanian  (?) 

• Lainnya  (?) 

 



Article 35 

 

• Ratification, acceptance, approval, formal 

confirmation or accession 

 

• Untuk Indonesia  : 

  Untuk “accession”  proses apa yang harus 

 dilakukan  



Mengulang: 

 

Kebijakan apa yang dapat dikembangkan/ dilakukan 

 

Bentuk kebijakan   :   

 

               Demand reduction (primer) 

•               Supply reduction  (sekunder) 

•               Harm reduction  (tak relevan) 



Mengulang: 

 

Kebijakan apa yang dapat dikembangkan/ dilakukan 

 

Tujuan 

 
• Mencegah inisiasi  (anak-anak, wanita)       (Penting sekali)    

• Mengurangi prevalensi  (demand yang elastis, sifat adiktif,  smoking 

cessation kecil tingkat keberhasilannya)     (Sulit sekali) 

• Proteksi thd bukan perokok  (HAM)            (Mudah diterima  semua              

pihak) 

• Pengaturan produk  yang dipasarkan        (Akan ada tantangan 

keras dari industri) 



 

 

 
• Peningkatan pajak/ cukai rokok    

• Regulasi  : PP 109/ 2012;   Permenkes 28/ 2013 

• KTR    :  saat ini ( 2014) ada 88 Kab/ kota yg mempunyai peraturan  

perundangan KTR   (Kemenkes) 

• Meningkatnya advokasi 

 

 

• Prevalensi merokok  ? 

Dampak FCTC thd Pengendalian 

Tembakau 
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Min of Education 

Min of Women 

Empowerment 

  
Criticality to Success 
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Pol Parties A,B 

 
 

Min of Industry 
Min of Man Power 

Min of Agric 
Tobacco growers  

Association 

 
 

Pol Parties E,F 

 

Min of Health 
NGOs in health, 

 

Min of Finance 
 

Pol Parties C,D 

 
 

Stakeholders map :   
Challenges to 

the making of effective tobacco control in Indonesia  



TERIMA KASIH 

 

 

 

               


