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LATAR BELAKANG

 Penggunaan tembakau membunuh lebih dari 5 juta 
orang setiap tahun (WHO 2012). 

 Indonesia : 61.4 juta, 36,1% orang dewasa = 67,4% pria 
dan 4,5% wanita,  97 juta non-perokok, membunuh 
235.000 orang / tahun   (Kemenkes 2012)

 Kerugian ekonomi makro tahun 2010 adalah 245.41 
triliun rupiah, lebih besar daripada cukai rokok sebesar 
55 triliun rupiah. (Fakta Tembakau-IAKMI TCSC 2010).

 WHO FCTC sudah diratifikasi oleh 177 negara, sayangnya 
indonesia belum mengaksesinya



Tujuan

 Survei dilakukan untuk mengeksplorasi opini publik 
tentang pengendalian tembakau dan pemahaman 
tentang efek kesehatan dari asap tembakau dan 
mempelajari opini publik sehubungan dengan WHO 
FCTC. 



Metode

 Penelitian dilakukan antara bulan Mei dan Juni 2013 di 
11 kota dari 8 provinsi di Indonesia yaitu : Jakarta Barat, 

Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Bogor, 
Yogyakarta, Surabaya, Makassar, Pontianak, Palembang, Denpasar

 Wawancara langsung dibuat terhadap 1.444 
responden yang dipilih secara acak berusia 18 tahun 
ke atas. 

 Kuesioner semi-terstruktur dengan fitur demogaphic, 
pengetahuan dan persepsi tentang penggunaan 
tembakau, pendapat tentang langkah-langkah 
pengendalian tembakau dan aksesi WHO FCTC 



Responden

 Usia : Sebagian besar (70,8%) berusia antara 18 dan 
30 tahun (rata-rata usia 28,7 tahun). 

 Jenis Kelamin : Responden terdiri dari laki-laki 
60,1% dan perempuan 39,9%. 

 Pendidikan : Sebagian besar (64,3%) dari responden 
adalah tamat  SMA diikuti (12,7%) tamat S1.

 Perilaku Merokok : 32,2% adalah perokok, 12,1% 
mantan perokok dan 55,7% adalah bukan perokok. 



Pengetahuan Bahaya Rokok 

 95,8% percaya bahwa merokok dapat menyebabkan 
kecanduan. 

 95,5% responden mengetahui bahwa merokok 
dapat menyebabkan gangguan penyakit serius. 

 86,5% dari responden mengatakan bahwa asap 
rokok pasif menyebabkan kanker paru-paru, dan 

 80% responden menyadari bahwa Asap rokok pada 
ibu hamil menghambat pertumbuhan janin.



pengetahuan dan kesadaran tentang bahaya merokok 
& asap rokok orang lain (AROL)

Bahaya Merokok

Merokok menyebabkan penyakit serius 95.5%

Merokok menyebabkan kecanduan 95.8%

Merokok menyebabkan kanker mulut, nasopharing 61.5%

Merokok menyebabkan kanker paru-paru 94.0%

Merokok menyebabkan kebutaan 40.7%

Merokok menyebabkan stroke 69.4%

Merokok menyebabkan serangan jantung 93.3%

Merokok menyebabkan impotensi 88.3%

Merokok menyebabkan masalah pernapasan 94.9%

Pengetahuan dan kesadaran tentang AROL

AROL menyebabkan kanker paru-paru 86.5%

AROL menyebabkan penyakit jantung 78.1%

AROL pada ibu hamil menghambat pertumbuhan janin 80.0%

AROL menyebabkan Sindrom Kematian Bayi Mendadak (SIDS) 46.1%



Persepsi Terhadap Strategi Industri

 77,3% dari responden setuju dengan anggapan bahwa 
iklan rokok, promosi dan sponsor mendorong anak-anak 
dan remaja untuk mulai merokok

 72,8% dari responden percaya bahwa peringatan dalam 
bentuk teks di bungkus rokok saat ini tidak efektif untuk 
mencegah anak-anak dan remaja dari memulai merokok

 78,3% dari responden menyetujui bahwa rokok yang 
dibagikan secara gratis dapat menyebabkan seseorang 
menjadi perokok

 66,7% dari responden membenarkan bahwa harga rokok 
sangat murah di Indonesia



Dukungan masyarakat terhadap kebijakan 
pengendalian tembakau 



Dukungan terhadap
kebijakan Pengendalian Tembakau yang lebih ketat



Dukungan terhadap WHO FCTC



Dukungan terhadap WHO FCTC



Kesimpulan

 Pengetahuan masyarakat sudah sangat tinggi 
mengenai bahaya dari konsumsi rokok.

 Masyarakat mendukung berbagai paket kebijakan 
dalam upaya pengendalian konsumsi tembakau.

 Masyarakat mendukung kebijakan pengendalian 
tembakau yang lebih ketat seperti pelarangan 
penjualan rokok kepada anak-anak, penjualan rokok 
secara eceran, pelarangan penggunaan logo dan 
warna serta penambahan citarasa tertentu pada 
rokok.



Kesimpulan

 Mayoritas responden mendukung Indonesia untuk 
terlibat secara aktif dalam berbagai komitmen 
global termasuk aksesi FCTC, Deklarasi UN Summit 
on Non Communicable Diseases.

 Dukungan dari kelompok usia muda dan usia 
produktif terhadap kebijakan pengendalian 
tembakau.
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