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SAMBUTAN PANITIA
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya, sehingga pada
tahun 2015 ini kita dapat menyelenggarakan konferensi tentang tembakau dan kesehatan
(Indonesian Conference on Tobacco or Health) untuk yang kedua kalinya setelah setahun
yang lalu kami berhasil meyelenggarakan konferensi yang pertama. Antusiasme penggiat
pengendalian tembakau di Indonesia serta dukungan nyata dari Kementerian Kesehatan,
WHO Indonesia dan juga lembaga-lembagadonor lainnyatelah memungkinkan
terselenggaranya konferensi ini.

Konferensi ini bertujuan untuk memperkuat komitmen dan kemitraan dari berbagai
pemangku kepentingan untuk turut berperan aktif dan memahami bahwa upaya
pengendalian tembakau merupakan investasi untuk kesejahteraan bangsa serta
menghimpun berbagai hasil penelitian dan pendapat tentang dampak buruk tembakau.
Hasil penelitian-penelitian tersebut akan digunakan sebagai bukti untuk advokasi
kepada pemerintah dan pemangku kebijakan lain di Indonesia. Tema dari ICTOH kedua ini
adalah “Selamatkan Generasi Muda, Selamatkan Bangsa”. Hal ini dimaksudkan agar kita
menyadari ancaman yang serius dari epidemi konsumsi rokok terhadap generasi muda,
sehingga bonus demogra i yang ada saat ini tidak menjadi boomerang bagi rakyat
Indonesia.

Tahun ini, kami menerima 106 makalah yang merupakan hasil riset ilmiah maupun best
practices yang telah dilakukan oleh para penggiat pengendalian tembakau di Indonesia.
Sebagian diantaranya ditulis oleh kalangan pemuda-pemudigenerasi Indonesia yang
telah berpartisipasi aktif dalam upaya pengendalian tembakau di Indonesia. Diskusi lintas
bidang dalam konferensi ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman para
pemangku kepentingan tentang masalah tembakau dan dampaknya bagi kesehatan,
ekonomi dan aspek sosial lainnya. Konferensi ini juga diharapkan mampu menghasilkan
rumusan opsi kebijakan pengendalian tembakau di tingkat nasional maupun daerah,
serta menjadi bahan rekomendasi kebijakan dan perbaikan kebijakan pengendalian
tembakau di Indonesia.

Kami mengucapkan terima kasih kepada para reviewers makalah yang telah bersedia
meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk menilai satu persatu makalah yang kami
terima di tengah-tengah kesibukan. Kami juga mengucakan terimakasih kepada semua
pihak, terutama para relawan muda, yang telah bekerja sehingga konferensi ini dapat
terlaksana dengan baik.

Terimakasih atas partisipasi dari semua pihak dan sampai jumpa pada ICTOH berikutnya.

Dr. Kartono Mohamad
Panitia the 2 ICTOH 2015
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SIMPOSIUM 1

HUBUNGAN PERUBAHAN PRODUKSI TEMBAKAU
DENGAN PERUBAHAN PROPORSI PENDUDUK UMUR ≥
10 TAHUN YANG MEMPUNYAI KEBIASAAN MEROKOK
SETIAP HARI BERDASARKAN PROVINSI DI INDONESIA
TAHUN 2007-2013
Adinda Risnanda Putri

1

1

Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia,
Malang-Jawa Timur, Email: a.risnandaputri@gmail.com

Abstrak

Rokok diidentikkan dengan tembakau, bahkan ada Hari Tanpa Tembakau Sedunia yang bertujuan
untuk pelarangan merokok. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan perubahan
produksi tembakau dengan perubahan proporsi penduduk umur ≥ 10 tahun yang mempunyai
kebiasaan merokok setiap hari berdasarkan provinsi di Indonesia tahun 2007-2013.Penelitian ini
merupakan analisis data sekunder. Data bersumber dari Hasil Riset Kesehatan Dasar Tahun 2007
dan 2013 untuk proporsi penduduk umur ≥ 10 tahun yang mempunyai kebiasaan merokok setiap
hari dan data dari Badan Pusat Statistik untuk Produksi Perkebunan Tembakau. Data dianalisis
dengan korelasi bivariat menggunakan SPSS.

Perubahan produksi tembakau memiliki mean=2,9 [SD=10,5]. Provinsi dengan kenaikan produksi
tertinggi adalah Jawa Timur [57,45%], sedangkan yang terendah adalah Bali [-0,19%]. Perubahan
proporsi penduduk umur ≥ 10 tahun yang mempunyai kebiasaan merokok setiap hari memiliki
mean=0,39 [SD=2,1]. Provinsi dengan kenaikan tertinggi adalah Kepulauan Riau [4,8%],
sedangkan yang terendah adalah Papua [-5,7%]. Ada hubungan antara perubahan produksi
tembakau dengan perubahan proporsi penduduk umur ≥ 10 tahun yang mempunyai kebiasaan
merokok setiap hari tahun 2007-2013 dengan nilai r=-0,174 [p=0,332]. Penelitian ini
menunjukkan hasil negatif dengan kekuatan hubungan yang lemah antara perubahan produksi
tembakau dengan perubahan proporsi penduduk umur ≥ 10 tahun yang mempunyai kebiasaan
merokok setiap hari.
Kata Kunci: Produksi tembakau, Merokk setiap hari
1. LATAR BELAKANG

Badan kesehatan dunia (WHO) pada awalnya
menyerukan 7 April 1988 menjadi "a world
no-smoking day" atau hari tanpa rokok
sedunia dengan tujuan hari ini adalah
mendesak para pecandu tembakau agar
berpuasa tidak merokok selama 24 jam,
sebuah tindakan yang diharapkan dapat
mendorong mereka untuk berusaha berhenti

merokok. Pada 31 Mei 1988, berganti
menjadi “World No Tobacco Day”, dan sejak
saat itu WHO senantiasa mendukung hari
Tanpa Tembakau Sedunia dan mengaitkan
tiap tahun dengan tema khusus terkait
tembakau[1]. Hal ini bisa dimaknai rokok
identik dengan tembakau.
Tembakau dengan nama latin Nicotiana

1

Tabacum dikenal sebagai bahan baku rokok.
Indonesia sebagai salah satu produsen
tembakau terbesar di dunia yang
menghasilkan 260,82 ribu ton pada tahun
2013 meningkat sebesar 58,17% dari tahun
2007 (164,90 ribu ton) [ 2 ] dengan luas
tanaman perkebunan 270,2 ribu ha [3].

Tembakau merupakan bahan baku utama
rokok. Berdasarkan Peraturan Pemerintah
(PP) No. 81 tahun 1999 tentang pengamanan
rokok bagi kesehatan pada pasal 1
disebutkan “Nicotiana rustica dan spesies
lainnya atau sentetisnya yang bersifat adiktif
dan dapat mengakibatkan ketergantungan”.
Salah satu pertimbangan dalam PP tersebut
bahwa “rokok merupakan salah satu zat
adiktif yang bila digunakan mengakibatkan
bahaya kesehatan bagi individu maupun
masyarakat” [4].

Hasil Riset Kesehatan Dasar 2013
menunjukkan rerata batang rokok yang
dihisap perhari penduduk umur ≥ 10 tahun di
Indonesia adalah 12,3 batang (setara satu
bungkus). Jumlah rerata batang rokok
terbanyak yang dihisap ditemukan di Bangka
Belitung (18 batang). Proporsi terbanyak
perokok setiap hari pada umur 30-34 tahun
sebesar 33,4 persen, pada laki-laki lebih
banyak dibandingkan perokok perempuan
(47,5% banding 1,1%). Berdasarkan jenis
pekerjaan, petani/nelayan/buruh adalah
perokok aktif setiap hari yang mempunyai
proporsi terbesar (44,%%) dibandingkan
kelompok pekerja lainnya. Proporsi perokok
setiap hari tampak cenderung menurun pada
kuintil kepemilikan yang lebih tinggi.[5]

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
hubungan perubahan produksi tembakau
dengan perubahan proporsi penduduk umur
≥ 10 tahun yang mempunyai kebiasaan
merokok setiap hari berdasarkan provinsi di
Indonesia tahun 2007-2013.

2

2. METODE
Penelitian ini merupakan analisis data
sekunder. Data bersumber dari Riset
Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan badan
Pusat Statistik (BPS) tahun 2007 dan tahun
2013 untuk 33 provinsi di Indonesia.
Perubahan angka produksi tembakau didapat
dari selisih antara produksi tembakau tahun
2013 dan produksi tembakau tahun 2007.
Perubahan proporsi penduduk umur ≥ 10
tahun yang mempunyai kebiasaan merokok
setiap hari didapat dari selisih proporsi
penduduk umur ≥ 10 tahun yang mempunyai
kebiasaan merokok setiap hari tahun 2013
dan proporsi penduduk umur ≥ 10 tahun
yang mempunyai kebiasaan merokok setiap
hari tahun 2007.

Analisis univariat digunakan untuk melihat
distribusi frekuensi masing-masing variabel
penelitian. Analisis bivariat digunakan untuk
mengetahui hubungan antara perubahan
produksi tembakau dengan perubahan
proporsi penduduk umur ≥ 10 tahun yang
mempunyai kebiasaan merokok setiap hari.
3. HASIL DAN DISKUSI
Gambaran perubahan produksi tembakau
berdasarkan provinsi di Indonesia adalah
sebagai berikut:

Perubahan produksi tembakau memiliki
mean=2,91 ribu ton [SD=10,48]. Provinsi
dengan kenaikan produksi tembakau
tertinggi adalah Jawa Timur [57,45%]
sedangkan yang terendah adalah Bali [0,19%]. Sel uruh provinsi mengalami
kenaikan produksi tembakau hanya ada dua
provinsi yang mengalami penurunan yaitu
Jambi dan Bali.
Gambaran perubahan proporsi penduduk
umur ≥ 10 tahun yang mempunyai kebiasaan
merokok setiap hari adalah sebagai berikut :

Tabel 1: Perubahan Produksi Tembakau Tahun 2007-2013 Berdasarkan Provinsi di Indonesia
No

Provinsi

Produksi
Tembakau
Tahun 2007 [2]

Produksi
Tembakau Tahun
2013 [2]

Perubahan
Tahun 2007 2013*

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Riau
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Banten
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggaran
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua Barat
Papua

0,20
1,80
1,00
0,00
0,20
0,00
0,00
0,10
0,00
0,00
0,00
6,40
29,70
1,20
78,30
0,00
1,90
42,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,81
2,39
1,31
0,00
0,17
0,01
0,00
1,18
0,00
0,00
0,00
9,20
43,39
1,56
135,75
0,00
1,71
59,99
1,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,05
1,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,61
0,59
0,31
0,00
-0,03
0,01
0,00
1,08
0,00
0,00
0,00
2,80
13,69
0,36
57,45
0,00
-0,19
17,19
1,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,05
0,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

* Jika nilai (+) = terjadi kenaikan dan jika nilai (-) = terjadi penurunan produksi tembakau

Tabel 2: Perubahan Produksi Tembakau di Indonesia Tahun 2007-2013

Perubahan
P ro d u k s i
Tembakau

N

Range

Minimum

Maksimum

Mean

Std. Deviasi

33

57,64

-0,19

57,64

2,91

10,48

3

Tabel 3: Perubahan Proporsi Penduduk Umur ≥ 10 Tahun yang Mempunyai Kebiasaan Merokok
Setiap Hari.
No

Provinsi

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Riau
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Banten
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggaran
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua Barat
Papua

Proporsi Tahun Proporsi Tahun Perubahan Tahun
2007 [6]
2013 [5]
2007-2013*
23,00
23,30
25,70
24,40
24,50
25,40
29,50
28,80
24,60
22,40
20,80
26,60
24,30
23,80
24,30
25,80
20,10
25,20
22,20
21,70
23,10
20,10
21,40
24,60
24,60
20,90
19,80
27,10
20,10
19,20
23,90
19,50
22,00

2,00
0,90
0,70
-0,20
-1,60
-0,70
-2,40
-2,30
2,10
4,80
2,40
0,50
-1,40
-2,60
-0,40
0,20
-2,10
1,60
-2,50
1,90
-0,60
2,00
1,90
0,00
1,60
1,90
2,00
-0,30
1,90
2,90
1,90
2,60
-5,70

25,00
24,20
26,40
24,20
22,90
24,70
27,10
26,50
26,70
27,20
23,20
27,10
22,90
21,20
23,90
26,00
18,00
26,80
19,70
23,60
22,50
22,10
23,30
24,60
26,20
22,80
21,80
26,80
22,00
22,10
25,80
22,10
16,30

* Jika nilai (+) = terjadi kenaikan proporsi dan jika nilai (-) = terjadi penurunan proporsi

Tabel 4: Rerata Proporsi Penduduk Umur ≥ 10 Tahun yang Mempunyai Kebiasaan Merokok Setiap
Hari Tahun 2007-2013
Proporsi
Penduduk

4

N

Range

Minimum

Maksimum

Mean

Std. Deviasi

33

10,50

-5,70

4,8

0,39

2,14

Tabel 5: Uji Korelasi Perubahan Produksi Tembakau dan Perubahan Proporsi Penduduk
Umur ≥ 10 Tahun yang Mempunyai Kebiasaan Merokok Setiap Hari Tahun 2007-2013
Correlations

Spearman's
rho

d_Prod_Tembakau

d_Prop_Merokok

Correlation
Coef icient

Sig. (2-tailed)
N

Correlation
Coef icient

Sig. (2-tailed)
N

Perubahan proporsi penduduk umur ≥ 10
tahun yang mempunyai kebiasaan Merokok
Setiap Hari memiliki mean=0,39 [SD=2,14].
Provinsi dengan kenaikan proporsi
penduduk umur ≥ 10 tahun yang mempunyai
kebiasaan merokok setiap hari tertinggi
adalah Riau [4,8%] sedangkan yang terendah
adalah Papua [-5,7%] dan hanya ada tiga
belas provinsi yang mengalami penurunan
proporsi.

Berdasarkan uji korelasi bivariat diketahui
bahwa ada korelasi antara Perubahan
Produksi Tembakau dan Perubahan Proporsi
Penduduk Umur ≥ 10 Tahun yang Mempunyai
Kebiasaan Merokok Setiap Hari Tahun 20072013 dengan nilai r=-0,174 [p=0,332].
Penelitian ini menunjukkan ada korelasi
negatif yang artinya kenaikan proporsi
penduduk umur ≥ 10 tahun yang mempunyai
kebiasaan merokok setiap hari menurunkan
produksi tembakau di Indonesia, perubahan
proporsi tersebut hanya berkontribusi
sebesar 10,89% (R²) terhadap produksi
tembakau.
Rendahnya dampak produksi tembakau
terhadap peningkatan proporsi penduduk
yang merokok setiap hari tidak diduga
sebelumnya. Faktor yang memungkinkan
rendahnya dampak tersebut adalah volume

d_Prod_Temb
akau

d_Prop_Mero
kok

.

,332

1,000
33

-,174
33

-,174

1,000

33

33

,332

.

impor tembakau. Data impor tembakau yang
terus meningkat bahkan sejak tahun 2006
volume impor tembakau lebih tinggi dari
pada ekspor. Selisih sangat signi ikan pada
tahun 2011 produksi tembakau sebesar
212.200 ton dan volume impor 106.570 ton
mencapai 50% dari produksi lokal sedangkan
volume ekspor yang hanya 38.905 ton [7].
Bagaimana dengan produk tembakau lokal
jika perusahaan rokok menggunakan bahan
impor, disini diperlukan campur tangan
pemerintah untuk melindungi petani
tembakau dengan membatasi impor. Peran
pemerintah juga diperlukan untuk
mendorong berbagai penelitian bioteknologi
dengan meneliti senyawa bioaktif yang
terdapat dalam tembakau sehingga
tembakau tidak hanya digunakan sebagai
bahan baku rokok akan tetapi dapat dijadikan
berbagai produk yang bermanfaat bagi
manusia.
4. KESIMPULAN
Perubahan produksi tembakau dengan
perubahan proporsi penduduk umur ≥ 10
tahun yang mempunyai kebiasaan merokok
setiap hari dengan kekuatan hubungan yang
lemah. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut

5

untuk mengetahui faktor apa yang
menyebabkan peningkatan konsumsi
merokok dan meningkatkan penyuluhan
bahaya merokok serta juga memberikan
ruang untuk penelitian manfaat tembakau
sehingga petani tembakau tidak kehilangan
sumber pendapatan.

[3]

[4]
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Abstrak

Dampak kesehatan akibat rokok tidak terbantahkan, namun mitos bahwa kontribusi
rokok untuk memutar roda perekonomian melalui kontribusi pajak, cukai serta
penyediaan lapangan pekerjaan telah menghambat upaya pengendalian tembakau di
Indonesia.Sehingga, jawaban atas pertanyaan seputar dampak ekonomi rokok menjadi
informasi penting untuk mendukung perbaikan kebijakan pengendalian tembakau. DKI
Jakarta, sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi, menjadi fokus penelitian ini karena
perbaikan kebijakan dan intervensi akan berdampak besar pada Indonesia secara
keseluruhan. Penelitian ini bertujuan menghitung besar kerugian ekonomi akibat
tembakau dibandingkan dengan pajak rokok di Jakarta dengan memperhitungkan biaya
langsung dan tidak langsung akibat tembakau pada tahun 2013. Peneliti menggunakan
data dari Riset Kesehatan Dasar 2013 (Riskesdas, 2013) untuk mendapatkan prevalensi
merokok di DKI dan rata-rata pengeluaran belanja rokok. Data demogra is penduduk
didapat dari Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS, 2013).

Total kerugian ekonomiakibat penggunaan tembakau di DKI Jakarta di tahun 2013
mencapai15,76 Trilliun. Dengan jumlah 2.4 juta perokok dewasa di DKI Jakarta, biaya
langsung tahunan karena penggunaan tembakau adalah sekitar 15.72 Trilliun, terdiri dari
5.27 Trilliun (Rp 5,265,798,060,000) untuk konsumsi rokok dan 9.77 Trilliun untuk
pengeluaran kesehatan akibat penyakit karena tembakau. Selain itu, biaya tidak langsung
tahunan karena hilangnya produktivitas ekonomi akibat kematian dan kesakitan penyakit
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akibat tembakau adalah sebesar 35,6 Miliar rupiah.Pemerintah DKI Jakarta dan
pemangku kepentingan terkait harus menyadari kerugian total ini untuk segera
berkolaborasi dalam perbaikan kebijakan dan intervensi untuk mengurangi
pertumbuhan jumlah perokok.

Kata Kunci : Kerugian ekonomi, DKI Jakarta, Kebijakan, Beban penyakit, Biaya langsung,
Biaya pengeluaran kesehatan, Rokok
1. PENDAHULUAN

Sebagai satu-satunya negara di Asia Pasi ik
yang belum menandatangani dan
merati ikasi Framework Convention on
Tobacco Control, jumlah perokok di Indonesia
terus beranjak naik.Padahal rokok masuk
dalam tiga faktor risiko terbesar yang
menyebabkan kematian (WHO, 2003). Di
negara berkembang seperti Indonesia,
dimana usia harapan hidup masih rendah dan
beban penyakit infeksi masih tinggi, kematian
terjadi bahkan sebelum gejala penyakit
akibat rokok dapat terdeteksi (TSCS-IAKMI,
2010).

Bila sudut pandang diperluas, selain
berdampak pada kesehatan, rokok juga
berdampak pada bidang ekonomi. Kerugian
ekonomi akibat rokok tidak dapat dibantah.
Kerugian didapatkan dengan menghitung
jumlah pengeluaran untuk membeli rokok,
biaya berobat penyakit karena rokok, potensi
kehilangan biaya karena sakit akibat rokok,
dan penghasilan yang tidak diterima yang
disebabkan oleh kematian dini akibat rokok
(Kosen et al, 2010).

Data menunjukkan kerugian ekonomi karena
rokok di Indonesia mencapai 338,75 trilyun,
ataulebih dari 6 kali pendapatan negara dari
cukai rokok yang hanya mencapai 53.9 trilyun
(Kosen, et al. 2012).DKI Jakarta, sebagai pusat
pemerintahan dan ekonomi, menjadi fokus
penelitian ini karena perbaikan kebijakan
dan intervensi akan berdampak besar pada
Indonesia secara keseluruhan.

Menurut Riskesdas (2013) 23,2% penduduk
DKI Jakarta adalah perokok dengan proporsi
tertinggi di Kepulauan Seribu dengan 29,4%
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(merokok setiap hari) dan 2,3% (kadangkadang merokok). Menurut usia, proporsi
perokok terbanyak setiap hari terdapat pada
rentang usia 30-34 tahun (31,1%), usia 35-39
tahun (29,9%) (Riskesdas, 2013).Proporsi
perokok laki-laki lebih banyak dibandingkan
d e n g a n p e ro ko k p e re m p u a n ( 4 4 , 6 %
disbanding 1,6%).Perokok juga didominasi
oleh golongan ekonomi menengah ke bawah
yang ditunjukkan dengan penurunan
proporsi perokok setiap hari seiring dengan
meningkatnya kuintil indeks kepemilikan
yang lebih tinggi.Penelitian ini bertujuan
menghitung besar kerugian ekonomi akibat
tembakau dibandingkan dengan dengan
pajak rokok dengan memperhitungkan biaya
langsung dan tidak langsung akibat tembakau
pada tahun 2013 khusus pada DKI Jakarta.
1.1 Metodologi Penelitian

S t u d i M o r b i d i t a s - D i s a b i l i t a s S u r ve i
Kesehatan Nasional 2001, 2004, dan Riset
Kesehatan Dasar(RISKESDAS) 2007, 2010
dan 2013; serta Survei Disabilitas GBD 2010
memberikan informasi perkiraan nasional
untuk usia, jenis kelamin, sebab kesakitan
spesi ik, tingkat disabilitas untuk berbagai
penyakit terkait tembakau.

Data mortalitas, termasuk tingkat kematian
karena sebab spesi ik (cause speci ic
mortality rate) didapatkan dari Riset
Kesehatan Dasar 2007, Indonesia Mortality
Registration System Strengthening Project
(IMRSSP) 2007 – 2010 (bantuan WHO dan
AusAID) dan Mortality Surveillance of
Tuberculosis at Six Provinces (DFID/STOP
TB).Data demogra i didasarkan pada hasil

Sensus Penduduk 2010 (BPS 2010).

Beban penyakit tidak menular terkait
tembakau diperkirakan dengan
menggunakan Global Burden of Disease
Method (WHO, 2000).
1.1.1. Sumber Data Epidemiologis Beban
Langsung
Terdapat dua variable perhitungan beban
langsung rokok yaitu :

1. Dalam kaitan konsumsi produk tembakau,
kerugian ekonomis dihitung dari belanja
mubazir, yakni belanja rokok yang tidak
memberikan manfaat kepada tubuh. Uang
yang dihabiskan untuk biaya membeli
rokok merupakan kerugian ekonomi
langsung

2. Biaya pengeluaran medis (rawat inap dan
rawat jalan) untuk penyakit terkait
tembakau didapatkan dari Peraturan
Menteri Kesehatan nomor 69 tahun 2013
mengenai standar tarif pelayanan
kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat
pertama dan fasilitas kesehatan tingkat
lanjutan dalam penyelenggaraan program
jaminan kesehatan untuk RS Umum dan
Khusus Kelas C dan D di Regional IV.
1.1.2. Sumber Data Epidemiologis Beban
Tidak Langsung

Sumber data seperti surveilans penyakit
tidak menular (mortalitas dan morbiditas)
yang dilakukan oleh Direktorat Jendral
Pengendalian Penyakit dan Penyehatan
Lingkungan Kementerian Kesehatan,

Tabel 1. Proporsi kebiasaan merokok penduduk umur ≥10 tahun menurut kabupaten/
kota di DKI Jakarta, Riskesdas 2013
Kabupaten/Kota

Kepulauan Seribu
Jakarta Selatan
Jakarta Timur
Jakarta Pusat
Jakarta Barat
Jakarta Utara
DKI Jakarta

Perokok saat ini

Tidak merokok

Perokok
setiap hari

Perokok
kadang-kadang

Mantan
perokok

Bukan
perokok

23,2

6,0

6,0

64,8

29,4
23,7
24,9
21,1
21,9
22,8

2,3
4,6
5,5
6,3
7,6
5,9

2,8
8,1
7,0
5,6
4,2
4,4

65,4
63,6
62,6
67,0
66,3
66,9

Tabel 2. Rerata jumlah batang rokok yang dihisap penduduk umur ≥ 10 tahun setiap hari
menurut kabupaten/kota di Provinsi DKI Jakarta, Riskesdas 2013
Kabupaten/Kota

Kepulauan Seribu
Jakarta Selatan
Jakarta Timur
Jakarta Pusat
Jakarta Barat
Jakarta Utara
DKI Jakarta

Perokok setiap hari
Kretek, putih dan linting / hari

Perokok kadang-kadang
Kretek, putih dan linting / minggu

11,6

10,0

17,1
11,1
12,2
11,0
11,6
11,5

10,3
10,8
10,9
11,1
8,8
9,0
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Tabel 3. Penduduk DKI Jakarta menurut umur dan jenis kelamin menurut data proyeksi,
Bappenas 2013
Kelompok
Umur
(thn)
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75+
Total

Penduduk (x1000)
Laki-Laki

Wanita

Total

473,6
417,0
360,9
358,9
460,3
545,1
531,4
460,9
384,5
314,5
247,6
185,8
125,3
76,8
45,2
35,7
5023,4

455,3
389,5
349,6
386,3
491,6
531,8
504,5
432,2
363,4
305,8
249,1
185,6
123,8
80,7
50,8
46,5
4 946,5

928,9
806, 5
710,4
745,2
951,9
1 076,9
1 035,9
893,1
747,9
620,3
496,7
371,4
249,1
157,5
96,0
82,2
9 969,9

berbagai studi lokal, serta Pro il Kesehatan
Propinsi DKI Jakarta digunakan dalam
menghitung beban tidak langsung.

Di mana,

r = the discount rate ( r = 0.03),

C = the age weighting correction
constant (C = 1),

Untuk memperkirakan beban penyakit
karena tembakau, dipergunakan metode
Global Burden of Disease dengan ukuran
DALYs (Disability Adjusted Life Years/tahun
produktif yang hilang).DALYs merupakan
ukuran yang mengkombinasikan usia
produktif yang hilang karena kematian
prematur dan karena sakit atau
cacat/disabilitas.

ß = the parameter from the ageweighting function,

K = the age-weighting modulation
factor

a = the age of death

DALY = YLL + YLD
Keterangan:

YLL =

YLD =

YLLi =

10

years of life lost due to premature
mortality

years of life lost due to disability

YLDi =

L = the standard expectation of life
at age ß

Di mana,

a = the age of onset of the disability
L = the duration of disability

r = the discount rate (r = 0.03)

ß = the age weighting parameter

K = the age weighting modulation
factor
C = the adjustment constant
necessary because of unequal
age weights

Pengeluaran biaya untuk membeli rokok
dihitung berdasarkan data Riset Kesehatan
Dasar 2010.
2. TEMUAN DAN ANALISA
A. Biaya Langsung : Biaya Belanja Rokok
Menurut hasil Riskesdas (2013) rerata
penduduk Jakarta mengkonsumsi 11,6batang
rokok/hari, sedikit di bawah rerata nasional
yang mencapai 12,3 batang/hari. Apabila
diasumsikan harga rokok per batang adalah
Rp 500,- maka total biaya yang dibelanjakan
penduduk DKI Jakarta per tahun adalah:
BiayaBelanjaRokokHarian = kxnxpxprice

Dimana,
k=jumlah rerata konsumsi rokok/hari
n=jumlah penduduk usia 10 tahun
p=proporsi perokok usia 10 tahun
price= harga rokok/batang (diasumsikan
sebesar Rp 500,-)

Maka,
Biaya belanja rokok harian =
11,6 x 8.234.500 x 29,2% x 500=
Rp 14.426.844.000/hari

Biaya belanja rokok tahunan = Rp
14.426.844.000/hari x 365 hari = Rp
5.265.798.060.000 (5 T)

B . B i ay a L a n g s u n g : P e n g e l u a r a n
Kesehatan Karena Rokok

Merokok menyebabkan berbagai penyakit
baik yang mengancam atau tidak mengancam
jiwa (fatal and non-fatal diseases), serta
menyebabkan kerugian kesehatan dan
ekonomi pada individu ataupun masyarakat
(Chung, et al, 2007).Tabel 4.3 menunjukkan
jumlah kasus penyakit terkait tembakau
menurut jenis kelamin pada tahun
2013.Penyakit paru obstruktif kronik

Tabel 4. Proporsi Penyakit Utama terkait konsumsi tembakau dan Kode ICD – 10,
Indonesia 2010
Nama penyakit

ICD 10
Code

Proporsi Penyakit karena
Tembakau

1. Tumor Mulut dan Tenggorokan
2. Tumor Oesophagus
3. Tumor Lambung
4. Tumor Hati
5. Tumor Paru, Bronchus dan Trachea
6. Tumor Mulut Rahim
7. Tumor Ovarium
8. Tumor Kandung Kemih
9. Penyakit Jantung Koroner
11. Stroke
12. Penyakit Paru Obstruktif Kronik
15. Bayi Berat Lahir Rendah

C 00 - 14
C 15
C 16
C 22
C 33 - 34
C 53
C 56
C 67
I 20 - 25
I 60 - 69
J 44 - 47
P 05, P 07

0.7
0.3
0.25
0.1
0.9
0.3
0.1
0.1
0.35
0.4
0.7
0.3

Tabel3. menunjukkan proporsi penyakit terkait konsumsi tembakau berdasarkan studi
epidemiologi di Indonesia dan di luar Indonesia. Misalnya, hanya 35% dari penyakit jantung
koroner disebabkan oleh penggunaan tembakau dan 65% lainnya tidak diketahui penyebabnya.
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Tabel 5. Jumlah kasus berdasarkan jenis penyakit terkait tembakau dan jenis kelamin,
Indonesia 2010
Penyakit

Jumlah Kasus
(ribu)

Laki-Laki
(ribu)

Wanita
(ribu)

Bayi Berat Lahir Rendah
Tumor Mulut dan Tenggorokan
Tumor Oesophagus
Tumor Lambung
Tumor Hati
Tumor Paru, Bronchus dan Trachea
Tumor Mulut Rahim
Tumor Ovarium
Tumor Kandung Kemih
Penyakit Jantung Koroner
Penyakit Stroke
Penyakit Paru Obstruktif Kronik
Total

47.546
10.73
0.46
7.20
1.87
19.81
7.84
0.71
0.67
53.74
47.60
183.68
384.058

23.317
6.14
0.27
1.12
1.14
14.60
0.00
0.00
0.52
31.28
24.60
134.18
237.167

24.229
4.59
0.19
6.08
0.72
5.21
7.84
0.71
0.15
22.46
23.00
49.50
146.881

Tabel 5.Menunjukkan jumlah kasus penyakit terkait tembakau menurut jenis kelamin pada tahun
2010.Penyakit paru obstruktif kronik merupakan jenis penyakit terbanyak, diikuti oleh penyakit
jantung koroner, penyakit stroke dan tumor paru, bronchus dan trachea; dengan total kasus
384.058 (237.167 laki-laki dan 146.881 wanita).
merupakan jenis penyakit terbanyak, diikuti
oleh penyakit jantung koroner, penyakit
stroke dan tumor paru, bronchus dan trachea.
Dengan mempergunakan ketentuan
pembiayaan kesehatan untuk merawat
pasien dengan penyakit akibat rokok,
estimasi total per tahun mencapai Rp
9.779.244.288.311.
C. Biaya Tidak Langsung

Tabel 4.3 menunjukkan perkiraan total tahun
produktif yang hilang (DALYs Loss) pada
tahun 2013 di Jakarta karena penyakit terkait
tembakau adalah sebesar 1,024.4 tahun
produktif (85.78 laki-laki dan 939.1
perempuan). Bila dihitung dengan
pendapatan per kapita per tahun pada tahun
2013 sebesar US $3,560,033, maka total
kerugian ekonomi karena hilangnya tahun
produktif adalah 3.56 juta US Dollar atau
setara dengan Rp 35.6 miliar
Beban penyakit yang tinggi di Jakarta pada
tahun 2013 disebabkan oleh bayi berat lahir

12

rendah; penyakit paru obstruktif kronik;
tumor mulut dan tenggorokan; dan tumor
paru, bronchus dan trachea; dan penyakit
stroke. Tingginya jumlah kasus bayi berat
lahir rendah menunjukkan paparan asap
rokok yang tinggi pada ibu hamil.
3. KESIMPULAN DAN SARAN

Epidemi penggunaan tembakau di DKI
Jakarta, menyebabkan terjadinya penyakit
t i d a k m e n u l a r ya n g t i d a k p e rl u d a n
sebenarnya dapat dicegah, memperburuk
tingkat kesejahteraan keluarga miskin, dan
meningkatkan beban ekonomi makro daerah.
Penggunaan sumber daya keluarga yang
sudah terbatas untuk membeli tembakau,
mengurangi pembiayaan untuk keperluan
penting lainnya seperti pendidikan, makanan
berkualitas, dan pelayanan kesehatan.
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*dikalikan 10.000

Berat badan lahir rendah
Kanker mulut dan orofaring
Kanker esofagus
Kanker lambung
Kanker hati
Kanker pankreas
Kanker trakea, bronkus dan paru-paru
Kanker mulut rahim
Kanker ovarium
Kanker buli-buli
Penyakit jantung iskemik
Penyakit serebrovaskular
Penyakit jantung iskemik
PPOK
Karies dentis
Penyakit periodontal

Penyakit
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

2.148.362
6.331.756,00
6.331.756,00
10.072.290,00
6.430.670,00
6.430.670,00
5.823.501,00
4.585.472,00
4.585.472,00
4.857.134,00
6.701.130,00
3.784.345,00
4.458.561,00
4.866.045,00
4.865.300,00
4.865.300,00

Pasien Rawat Inap

Biaya Kesehatan

0,31
0,45
0,02
0,07
0,08
0,00
0,83
0,33
0,03
0,03
2,26
2,00
31,14
7,73
1.825,08
106,47

Total
0,29
0,51
0,02
0,09
0,10
0,00
23,77
0,00
0,00
0,04
2,61
2,06
28,99
11,22
1.837,27
114,01

Laki laki
0,34
0,39
0,02
0,04
0,06
0,00
6,62
0,66
0,06
0,01
1,90
1,95
33,31
4,20
1.812,72
98,82

Perempuan

Angka Kejadian*

1.017,8
1.017,8
1.017,8
1.017,8
1.017,8
1.017,8
1.017,8
1.017,8
1.017,8
1.017,8
1.017,8
1.017,8
1.017,8
1.017,8
1.017,8
1.017,8

Total

Populasi*

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

686742277,3
2.910.970.058,14
124.456.486,83
690.770.210,63
514.819.261,21
4.942.877.606,63
1.539.777.273,70
139.946.085,18
138.362.117,48
15.426.548.950,76
7.716.231.146,35
141.291.180.228,33
38.286.030.122,70
9.037.610.992.237,78
527.224.584.248,25
9.779.244.288.311

Rawat Jalan

Biaya Kesehatan

Tabel 6
Besar Biaya Langsung untuk Mengobati Penyakit Akibat Rokok di Provinsi DKI Jakarta tahun 2013
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Total

Bayi berat lahir randah
Tumor mulut dan orofaring
Tumor esophagus
Tumor lambung
Tumor hati
Tumor pancreas
Tumor trakea, bronchus, atau paru
Tumor leher rahim
Tumor ovarium
Tumor kandung kemih
Penyakit jantung koroner
Penyakit stroke
Penyakit hipertensi
Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK)
Karies gigi
Penyakit periodontal

Penyakit akibat rokok

85.78

15.13
11.78
0.90
3.24
5.08
0.00
16.70
0.00
0.00
0.43
1.38
10.60
1.43
18.76
0.18
0.17

905.64
23.27
1.54
9.29
7.89
0.00
21.35
3.36
0.68
0.04
2.24
20.52
3.02
24.87
0.35
0.32

1,024.40

Laki - laki

Total

Tahun produktif yang hilang (DALYS = YLL+YLD)

939.06

890.52
11.49
0.64
6.06
2.81
0.00
4.65
3.36
0.68
0.05
0.87
9.92
1.58
6.11
0.18
0.15

Perempuan

Tabel 7
Total Tahun Produktif Yang Hilang (Disability Adjusted Life Years/DALYs Loss) Karena Penyakit Terkait Tembakau, Jakarta 2013

Kebijakan “cost-eﬀective” untuk mengendalikan tembakau harus dilaksanakan secara
efektif dan berkesinambungan, untuk
mengurangi dampak negatif terhadap
kesehatan dan ekonomi.

WHO pada tahun 2008 memperkenalkan
paket 6 intervensi kebijakan yang costeﬀective untuk mengendalikan tembakau,
yaitu:
Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Meningkatkan pajak dan harga rokok,
serta produk tembakau lainnya

Pelarangan iklan, promosi dan
pemberian sponsoroleh industri rokok

Perlindungan terhadap paparan asap
rokok di lingkungan
Peringatan terhadap bahaya tembakau

Pertolongan pada mereka yang ingin
berhenti merokok

Memonitor penggunaan tembakau dan
kebijakan pencegahan

Enam kebijakan di atas akan mencegah
generasi muda untuk mulai merokok,
membantu perokok aktif untuk berhenti
merokok, dan mencegah terpaparnya bukan
perokok terhadap asap rokok.

Yang dibutuhkan adalah kesungguhan dan
komitmen pemerintah pusat dan daerah,
sektor swasta, serta masyarakat madani
untuk mengadopsi, dan melaksanakan
berbagai kebijakan yang telah terbukti
mengurangi penggunaan tembakau dan
beban penyakit yang terkait tembakau,
menurunkan kematian prematur, dan
mengurangi beban ekonomi yang
ditimbulkan.
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Jakarta (afdalraga@yahoo.com)

Abstrak

Saat ini iklan-iklan rokok tampil dengan menarik dan atraktif. Ide cerita iklan-iklan tersebut juga tak
kalah menariknya, ada yang tampil dengan versi petualangan (adventure), music dll. Para kreatif
iklan ternyata mampu menyusun pesan merokok tanpa menggambarkan wujud rokok.Penelitian ini
bermaksud mengetahui bagaimana konstruksi pesan iklan rokok Djarum Super versi adventure
dalam menyiasati larangan iklan rokok di media massa yang menggambarkan merokok dan wujud
rokok, dan tanggapan publik atas iklan tersebut.Penelitian ini menggunakan konsep teori konstruksi
pesan, semiotika Roland Barthes. Peneliti menggunakan analisa semiotika dan resepsi sebagai
metode penelitian. Hasil penelitian menujukkan bahwa iklan Djarum Super versi Angelfalls dan My
Life My Advnture dan Jeep terdapat konstruksi pesan terhadap pria dengan mengarah pada
petualangan yang digemari yang mencakup jiwa maskulinitas, pemberani, menggemari
petualangan, jiwa kebersamaan yang kuat, dan memiliki tubuh yang sehat. Pesan yang di sampaikan
melalui tayangan iklan ini sangat bertolak belakang dengan pesan anti rokok yang berasosiasi
dengan sakit. Resepsi responden terhadap iklan-iklan Djarum Super tersebut bahwa iklan rokok lebih
menarik untuk merokok dari pada iklan anti rokok. Lebih menarik karena tampilan iklan tersebut
berasosiasi dengan keindahan alam seperti pantai, gunung dan awan.
Keyword: Semiotika, Resepsi dan Iklan Rokok
LATAR BELAKANG

Industri rokok juga memiliki posisi strategis
di mata pemerintah. Dari industri yang
menghasilkan asap ini pemerintah
memperoleh penerimaan sebesar Rp 100
trilyun selama tahun 2013 dan meningkat
menjadi Rp 116 trilyun pada tahun 2014.¹
Industri ini juga menyerap tenaga kerja
mencapai 6.5 juta orang yang terdiri dari
tenaga kerja yang terikat dengan perusahaan
rokok sekitar 350 orang. Petani tembakau
berjumlah 2,4 juta orang dan petani cengkeh
sekitar 1,5 juta orang, sedangkan jumlah
pedagang rokok menyerap tenaga kerja
hingga 1,2 juta orang.²

Dari sisi media massa, kolaborasi antara
industri media massa dan industri rokok
sudah berjalan lama. Selama ini industri
media menjadikan industri rokok sebagai
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salah satu sumber pendapatan. Pemasukan
dari iklan rokok untuk industri televisi
terhitung cukup sigini ikan. Data tahun 2014
menujukkan bahwa total belanja iklan
mencapai Rp 39 trilyun,belanja iklan rokok
mencapai 5% atau Rp 750 miliar.³

Djarum Super juga termasuk produk rokok
yang tergolong sering beriklan di TV. Selain
beriklan Djarum Super juga sering menjadi
sponsor kejuaran olah raga nasional dan
internasional. Seperti mensponsori liga
sepak bola nasional dengan nama Djarum
Liga Super Indonesia tahun 2008-2014,

¹h p://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/06/07/0817437/P
emerintah.Targetkan.Penerimaan.Cukai.Rokok.Rp.110.5.Triliun
²h p://news.de k.com/surabaya/read/2007/06/07/134837/7907
45/466/industri-rokok-serap-tenaga-kerja-65-juta-orang

³h p://www.jawapos.com/baca/ar kel/17344/Larang-Iklan-Rokokdi-TV-Potensi-Pemasukan-Rp-750-M-Hilang

Indonesia Super Series 2013 (bulu tangkis),
otomotif dengan Djarum Super Adventure Oﬀ
Road 2014, dll. Tak heran merek Djarum
Super memperoleh Top Brand tahun 2012
untuk kategori produk rokok.⁴ Djarum Super
bertengger di posisi kedua setelah Dji Sam
Soe.

Konstruksi pesan-pesan iklan rokok menarik
dibahas karena berdasarkan regulasi PP
109/2012, Iklan juga tidak boleh
menampilkan wujud rokok, mencantumkan
nama produk sebagai rokok, menyarankan
rokok, menggunakan kalimat menyesatkan,
menampilkan anak, remaja, wanita hamil,
atau tokoh kartun. Iklan rokok juga harus
mencantumkan 18+ sebagai usia yang pantas
untuk merokok. Bila iklan rokok tersebut
menggunakan TVC maka minimal 10% dari
total durasi iklan atau 15% dari total luas
iklan harus mencamtumkan atau
menayangkan bahaya merokok. Iklan rokok
di televisi hanya boleh dari pukul 21:30
sampai dengan pukul 05:00 pagi. Meskipun
waktunya terbatas iklan rokok di televisi
tetap tinggi.Pembatasan itu bukan
menghalangi industri rokok untuk beriklan di
televisi.
Regulasi ini menuntut pada kreator iklan
rokok mengasosiasikan pesan-pesan produk
rokok kepada hal lain. Djarum Super
misalnya, semenjak tahun 2003 sampai tahun
2015 senantiasa pesan-pesan iklan mereka
diasosiasikan dengan petualangan
(adventure).
1.1 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah
dalam penelitian ini adalah bagaimana
konstruksi pesan dan resepsi khalayak
terhadap iklan Djarum Super versi
Petualangan?

1.2 TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bermaksud membongkar
⁴h p://bisniskeuangan.kompas.com/read/2012/02/08/00152164/I
nilah.Pemenang.Top.Brand.Award.2012

konstruksi pesan iklan-iklan rokok Djarum
Super dan memahami resepsi khalayak
terhadap pesan-pesan iklan tersebut.
2. TINJAUAN PUSTAKA
Penulis menggunakan teori-teori
semiotika sebagai landasan ber ikir.
Semiotika berasal dari kata Yunani : Semion,
yang berarti tanda. Dalam pandangan Piliang,
penjelajahan semiotika sebagai metode
kajian ke dalam pelbagai cabang keilmuan ini
dimungkinkan karena ada kecenderungan
untuk mamandang pelbagai wacana sosial
sebagai fenomena bahasa.⁵ Semiotika
merupakan suatu ilmu atau metode analisis
untuk mengkaji tanda.⁶ Suatu tanda
menandakan sesuatu selain dirinya sendiri,
dan makna (meaning) ialah hubungan suatu
objek atau ide dan suatu tanda (Littlejohn,
1996:64). Semiotika merupakan salah satu
aliran (tradisi) dalam teori-teori komunikasi.
Teori ini berpijak pada signs, symbols,dan
objects yang di interpretasikan oleh audiens.
Menurut Scholes dalam Budiman,⁷
semiotika pada dasarnya merupakan sebuah
studi atas kode-kode, yaitu sistem apapun
yang memungkinkan kita memandang
entitas-entitas tertentu sebagai tanda-tanda
atau sesuatu yang bermakna.

M e n u r u t B a r t h e s d a l a m S o b u r, ⁸
semiotika merupakan ilmu atau metode
analisis untuk mengkaji tanda. Segers⁹
mengatakan semiotika adalah suatu disiplin
yangmenyelidiki semua bentuk komunikasi
yang terjadi dengan sarana “signs” atau
“tanda-tanda” dan berdasarkan pada “sign
system” (code) “sistem tanda”. Sedangkan
⁵Sumbo Tinarbuko. Semio ka Komunikasi Visual, Jalasutra,
Yogyakarta, 2008. Hal 11

⁶Alex Sobur, M.Si. Semio ka Komunikasi . Rosdakarya, Bandung .
hal 15
⁷Kris Budiman,. Semio ka Visual. Yogyakarta: Buku Baik. 2004 hal
3.
⁸Alex Sobur, op.cit hal 16-17
⁹ibid
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Charles Sanders Peirce dalam Eriyanto
mende inisikan semiosis sebagai “a
relationshipamong a sign, an object, an a
meaning (suatu hubungan diantara tanda,
objek, dan makna). Dari de inisi para ahli
yang disebutkan diatas, melihat semiotika itu
sebagai ilmu atau proses yang berhungan
dengan tanda.

Menurut Sobur dalam buku Analisis
Teks Media, tujuan utama dari semiotika
media adalah mempelajari bagaimana media
massa menciptakan atau mendaur ulang
tanda untuk tujuannya sendiri. Cara ini
dilakukan dengan bertanya : (1) apa yang
dimaksudkan atau direpresentasikan oleh
sesuatu; (2) bagaimana makna itu
digambarkan; dan (3) mengapa ia memiliki
makna sebagaimana ia tampil. Penanda dan
petanda merupakan dua hal yang tidak dapat
dipisahkan. Penanda mewakili elemen
bentuk atau isi, sementara petanda mewakili
elemen konsep ataumakna, kedua hal itulah
ya n g m e m b e n t u k t a n d a . S e m i o t i k a ,
mempunyai tiga bidang studi utama, yakni :
a) Tanda

Studi tentang tanda yang berbeda,
seperti cara mengantarkan makna serta
cara menghubungkan dengan orang yang
menggunakannya.

b) K o d e a t a u s i s t e m y a n g m e n g organisasikan tanda
Studi yang meliputi bagaimana beragam
kode yang berbeda dibangun untuk
mempertemukan kebutuhan masyarakat
dalam kebudayaan.

c) Kebudayaan tempat kode dan tanda
bekerja

Bergantung pada penggunaan kode-kode
dan tanda-tanda itu untuk keberadaan
dan bentuknya sendiri.

Barthemengembangkan semiotika
menjadi dua tingkatan pertandaan, yaitu
tingkat denotasi dan konotasi. Denotasi
adalah tingkat pertandaan yang menjelaskan
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hubungan penanda dan petanda pada realitas
yang menghasilkan makna eksplisit, langsung
dan pasti. Konotasi adalah tingkat pertandaan yang menjelaskan hubungan
penanda dan petanda yang didalamnya
beroperasi makna yang tidak eksplisit, tidak
langsung dan tidak pasti.

Barthes menyusun model sistematik
untuk menganalisis negosiasi dan gagasan
makna interaktif. Intinya adalah gagasan
mengenai dua tatanan pertandaan (order of
signi ication).
Sistematis Roland Barthes dalam
menganalisis makna dari tanda-tanda tertuju
kepada gagasan tentang signi ikasi dua tahap.
Model sistematis Barthes tersebut menjelaskan signi ikasi tahap pertama merupakan
hubungan antara signi ier (ekspresi) dan
signi ied (isi) di dalam sebuah tanda terhadap
relaitas eksternal yang disebut denotasi dan
konotasi yang dimengerti secara umum
dengan apa yang dikemukakan oleh Barthes.
Denotasi

Tatanan pertandaan pertama adalah
landasan kerja Saussure. Tataran ini menggambarkan relasi antara penanda dan
petanda di dalam tanda dan diantara tanda
dengan referennya dalam relaitas eksternal.
Oleh Barthes tataran ini disebut sebagai
denotasi. Unsur denotasi dalam sebuah tanda
lebih mengacu pada hal-hal material atau
dalam kata lain yang dapat terindrakan oleh
panca indra manusia, oleh karena itu,
haruslah terlebih dahulu “dikenali” agar
dapat dipersepsikan kembali.
Konotasi

Konotasi dalam istilah Barthes dipakai
untuk menjelaskan salah satu dari tiga cara
kerja tanda dalam tatanan pertandaan kedua.
Konotasi menggambarkan interaksi yang
berlangsung ketika tanda bertemu dengan
perasaan atau emosi penggunaannya dan
nilai kulturalnya. Ini terjadi tatkala makna
bergerak menuju subjektif atau setidaknya

i n te r s u b j e k t i f d a n i n i te r j a d i ke t i ka
interpretant dipengaruhi sama banyaknya
oleh penafsiran dan objek atau tanda. bagi
Barthes, faktor penting dalam konotasi
adalah penanda dalam tatanan pertama.
Menurut Pilliang¹⁰ konotasi merupakan
tingkat pertandaan yang menjelaskan
hubungan antara penanda dan petanda yang
di dalamnya beroperasi makna yang tidak
eksplisit, tidak langsung dan tidak pasti yang
berarti terbuka terhadap berbagai
kemungkinan. Konotasi dapat pula diartikan
sebagai suatu tanda yang berhubungan
dengan suatu isi melalui satu atau lebih fungsi
tanda lain. Konotasi bekerja dalam tingkat
subjektif sehingga kehadirannya tidak
disadari.

Menurut Fiske¹¹ konotasi merupakan
bagian manusiawi dari proses analogi foto,
yaitu mencakup seleksi atas apa yang masuk
dalam bingkai (frame), fokus, rana, sudut
pandang kamera, mutu ilm dan seterusnya.
Jadi denotasi adalah “apa” yang difoto
sedangkan konotasi adalah “bagaimana”
memfotonya. Kata-kata yang terdengar
melalui indra pendengaran dapat menjadi
sebuah tanda denotatif sedangkan cara katakata tersebut diucapkan melalui nada suara
dan intonasi menyentuh area konotasi.
Karena itulah konotasi disebut sebagi
spesi ik pada kultur tertentu meski seringkali
juga memiliki dimensi ikonik. Konotasi dalam
kerangka Barthes juga identik dengan operasi
ideologi yang disebutnya “mitos” dan
berfungsi untuk mengungkapkan dan
memberikan pembenaran bagi nilai-nilai
dominan yang berlaku dalam suatu periode
tertentu.
Mitos

Cara selanjutnya dari tiga cara Barthes
mengenai bekerjanya tanda dalam tatanan
kedua melalui mitos. Mitos merupakan suatu
sistem pemaknaan tataran kedua. Di dalam

mitos sebuah petanda dapat memiliki
beberapa penanda. Mitos merupakan suatu
sistem komunikasi dan juga suatu pesan. Hal
inilah yang memungkinkan audience untuk
memahami bahwa mitos tidak mungkin
merupakan suatu objek, konsep atau gagasan,
sebab mitos merupakan mode pertandaan
suatu bentuk.

Semuanya dapat dinyatakan menjadi
mitos apabila hal tersebut disampaikan lewat
wacana. Mitos tidak dide inisikan oleh objek
pesannya tetapi oleh caranya menyatakan
pesan ini : terdapat batas-batas formal bagi
mitos, tidak ada batasan-batasan yang
“substansial”, tidak ada mitos yang abadi
karena sejarah manusia yang mengubah
realitas menjadi wicara, dan wicara tersebut
mengatur kehidupan dan kematian bahasa.
Mitos merupakan aspek tentang realitas atau
gejala alam. Mitos merupakan produk kelas
sosial yang sudah mempunyai suatu
dominasi. Berkaitan dengan pendapat bahwa
mitos digunakan untuk “membenarkan” nilainilai dominan pada sebuah budaya dan
periode tertentu, maka seharusnya mitos
bekerja dengan cara membawa serta muatan
historisnya.

Mitos juga merupakan suatu wahana
ideologi terwujud.¹² Mitos dapat menjadi
mitologi yang memainkan peranan penting
dalam kesatuan-kesatuan budaya. Ideologi
dapat ditemukan dalam teks dengan jalan
meneliti konotasi-konotasi yang terdapat
didalamnya. Salah satu caranya adalah
mencari mitologi dalam teks-teks
semacamnya. Ideologi adalah sesuatu yang
abstrak. Mitologi (kesatuan mitos-mitos yang
koheren) menyajikan inkarnasi maknamakna yang mempunyai wadah dalam
ideologi. Ideologi harus dapat diceritakan
dan cerita itulah yang dinamakan mitos.

¹⁰Pilliang. Op. Cit, hal. 261
¹¹Fiske. Op. Cit, hal.118

¹²Pilliang. Op. Cit, hal. 100
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3. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan
dalam penelitian ini adalah analisis semotik
Roland Barthes. Dengan menggunakan
analisis semiotik Roland Barthes diharapkan
dapat mengungkapkan makna dibalik tanda
atau sign dari audio vidoe, gerakan dan tutur
bahasa. Teknik pengumpulan data dengan
cara observasi teks yakni cara mencuplik
(capturing) gambar yang iklan televisi.
Sedangkan untuk mengetahui resepsi
khalayak dengan cara mewawancara tiga
orang perokok Djarum Super.
4. Hasil Penelitian dan Pembahasan.
Konstruksi pesan iklan-iklan Djarum
Super selalu menggunakan tema
petualangan. Tema ini setidak sudah dipakai
kurang lebih 10 tahun terakhir. Tag line yang
dipakai adalah “My Life My Adventure”.
Sebagai petualangan iklan-iklan itu
senantiasa menampilkan aksi-aksi
petualangan di laut, udara, gunung, gurun,
sungai dsb. Berikut analisisnya:
a.

Maskulinitas

Salah satu tujuan iklan adalah
mempersuasi konsumen agar menggunakan
atau membeli produk tertentu. Untuk bisa
mempengaruhi konsumen, maka pesanpesan iklan harus menarik mungkin. Iklan
Djarum Super senantiasa menggunakan lakilaki sebagai bintang iklan guna menarik
perhatian Perhatikan gambar di bawah ini.

Denotasi

Dilihat dari sisi denotasi gambar di atas
menujukkan tiga orang pemuda mengendai
mobil jeep menembus hutan belantara.
Warna mobil jeep didominasi army green
atau hijau tentara.

Konotasi

Tiga orang pria yang sedang
mengendarai jeep yang salah satunya
bertubuh atletis, gagah, keras, dan berotot
yang menandakan bahwa pria itu sangat
maskulin. Pria yang memakai kaos singlet
berwarna hitam memandang lurus kedepan.
Karakteristik maskulin lekat dengan laki-laki,
dan karakter ini dikaitkan dengan tiga sifat
khusus yaitu kuat, keras, beraroma keringat.
Secara sederhana laki-laki dilabeli sifat
'macho'.

Maskulinitas juga dekat dengan imaji
kejantanan, ketangkasary keperkasaan/
keberanian untuk menantang bahaya,
keuletan, keteguhan hati, hingga keringat
yang menetes, otot laki-laki yang menyembul
atau bagian tubuh' tertentu dari kekuatan
daya tarik laki-laki yang terlihat secara
ekstrinsik.
Konstruksi pesan tersebut, Djarum
Super mengirim pesan ke khalayak bahwa
dengan menghisap rokok Djarum Super
konsumen akan merasa sensasi maskulin.
Sensasi maskulinitas ini akan menggiring
konsumen merasa seolah-olah memiliki
kekuatan (power), otot dan pengaruh.
b.

Tantangan dan petualangan

Konstruksi pesan iklan Djarum Super
juga dilakukan dalam bentuk tantangan dan
petualangan. Petualangan adalah sesuatu
pengalaman yang menarik, sesuatu perbuatan yang berani dan beresiko, perjalanan
yang menantang, sesuatu yang tidak biasa,
sesuatu yang berbahaya, sesuatu yang hebat,
sesuatu yang mengejutkan dan diluar
perkiraan. Penggambaran dilakukan dengan
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gambar seorang pemuda yang memanjat
dinding tebing yang berkemiringan 90
derajat. Penggambaran tebing tersebut
ditandai dengan kalimat “kamu bilang ini
rintangan.” Sang pendaki lalu berkata “aku
bilang hanya tantangan”.

semangat penaklukan. Semangat penaklukan
dianggap sebagai sifat dasar laki-laki yang
biasanya dikaitkan dengan aktivitas isik yang
menantang dan mendekati bahaya. Figur lakilaki dikonstruksikan sebagai lonely hero.
Laki-laki dibayangkan bisa menyelesaikan
semua permasalahan sendirian dengan
selalu menjadi pemain tunggal.
c.

Kesenangan (Leisure)

Konstruksi pesan selanjutnya digambarkan dengan cara bersenang-senang.
Penggambaran bersenang-senang dilakukan
dengan berselancar di padang pasir. Berikut
gambarnya:

Denotasi:

Dalam gambar tersebut ditampilkan
seorang pria dengan sangat berani memanjat
tebing tanpa alat bantu, dengan tidak
menampilkan seutas tali. Tayangan gambar
ini, menandakan bahwa pria ini sangat
pemberani karena tidak memakai alat bantu
apapun. Pria tersebut menganggap bahwa ini
hanya tantangan. Dengan berlatar belakang
sebuah gunung yang berwarna gelap, ini
menandakan bahwa pemanjat tebing ini
berada diketinggian yang setara dengan
tinggi gunung tersebut.
Konotasi

Ko n s t r u ks i p e s a n D j a r u m S u p e r
mengirim pesan ke khalayak bahwa dengan
menghisap rokok Djarum Super konsumen
a k a n m e ra s a s e n s a s i t a n t a n ga n d a n
petualangan. Konotasi yang muncul adalah
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Denotasi:

Pesan yang ditampilkan di sini adalah
tiga orang pemuda yang melakukan olah raga
selancar di tengah gurun pasir yang tandus
dan gersang. Tiga pemuda itu ditampilkan
berselancar dengan riang dan senang. Tidak
ada sama sekali tanda-tanda kepanasan atau
keletihan di wajahnya.
Konotasi

Djarum Super mengkostruksi pesan
sesungguhnya ingin mengirim pesan ke
khalayak bahwa menikmati rokok Djarum
Super, sama saat anda berselancar atau
bermain skate board. Segalanya menjadi
indah, senang dan bebas. Pesan tersebut
diperkuat dengan tagline Kalimat “kamu
bilang padang gersang” “aku bilang bikin
senang”
d.

Keberanian

Konstruksi pesan iklan Djarum Super
juga dilakukan dengan menonjolkan sisi
keberanian. keberaniandisini di tampilkan
seorang pemuda meloncat terjun kelaut dari
bibir tebing yang tinggi. Keberanian disini
masih berkaitan dengan aspek maskulinitas,
dimana laki-laki yang ditampilkan mampu
melampaui batas-batas nyali sebagaimana
lelaki normal.
Denotasi

Konstruksi pesan yang ditampilkan
adalah dinding tebing diambil dengan teknik
pengambilan gambar high angel-eye bird,
sehingga terlihat permukaan laut dari sudut
ketinggian tebing. Gambar tersebut diringi
dengan kalimat “kami bilang jalan buntu”
lalu seorang pemuda meloncat dengan gaya
perputar di udara (rolling in the air) lalu
meluncur dengan posisi vertikal kepala
dibawah, lalu di iringi kalimat “aku bilang
mainan baru.” Permainan meloncat ke dalam
air sesungguhnya adalah mainan yang
dimainkan anak-anak yang tinggal di dekat
pantai.
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Konotasi

Sesungguhnya dengan penggaran orang
terjun dari ketinggian bibir tebing
menunjukkan ke konsumen bahwa dengan
menghisap Djarum Super konsumen akan
merasakan sensasi berani. Berani disini dapat
dimaknai sebagai suatu sikap untuk berbuat
sesuatu dengan memperhitungkan risiko
yang akan terjadi. Orang-orang yang
mempunyai keberanian akan sanggup
menghidupkan mimpi-mimpi dan mengubah
kehidupan pribadi dan sekaligus orang-orang
disekitarnya. Mereka berani berbuat sesuatu
tanpa terlalu merisaukan kelemahankelemahan yang dimiliknya, tanpa terus

dibayangi kekhawatiran, tanpa terbelenggu
ketakutan-ketakutan akankemungkinan
buruk yang akan terjadi.
e.

Resepsi Khalayak

Resepsi khalayak dilakukan dengan
mewawancarai tiga orang perokok aktif
Djarum Super tujuannya adalah untuk
mengetahui pendapat mereka tentang iklaniklan Djarum Super. Mereka adalah Risky
Ananda usia (21 tahun), Bara Patriot (20
tahun), Syahru Ramadhoni (22 tahun) dan
Afrianda Pratama (20 tahun). Mereka semua
adalah mahasiswa di salah satu perguruan
tinggi swasta di Jakarta Barat.
Secara umum para naa rasumber
mengakui bahwa merokok adalah kebutuhan.
Mereka mengaku tidak bisa lagi melepaskan
diri dari kebiasaan merokok tersebut. Rokok
bagi mereka dilakukan sebagai sarana
melepaskan perasaan, rokok adalah teman
hidup dan rokok bisa mengurangi stres.
Makna merokok bagi saya sih buat
nenangin pikiran, karena kalo tidak
ngerokok pikiran tidak relax, dengan
merokok pikiran tenang rasanya kata
Afrianda.

Bagi saya ngerokok tuh sudah seperti
teman, kemana aja ada gitu. Mau
sendirian atau rame-rame selalu ada,
dan kayanya enak aja gitu ngerokok,
tutur Syahru

Secara umum mereka berpendapat iklan
Djarum Super sesuai dengan diri mereka
semua yang masih muda. Mereka semua
berpendapat bahwa tagline iklan yang
berbunyi “my life my adventure” sangat
melekat di benak mereka. Afrianda dan Risky
bahkan menyatakan bahwa identitas mereka
identik dengan para bintang-bintang iklan
tersebut.

“Kalo menurut saya iklan djarum super
ini lebih ke laki-laki banget. Kenapa?
Karena disini diperaninnya sama lakilaki yang punya hobi petualang dan
s e l a n c a r. S a y a k e b e t u l a n s u k a
berpetualang. Jarangkan kan cewek
hobinya selancar? Meskipun ada ya dia
super banget, gitu. Jadi rokok ini cocok
buat para laki-laki ” tutur Afrianda

Hal yang sama disampaikan oleh Risky
Ananda bahwa dirinya penikmat Djarum
Super karena mengidentikkan dirinya
semangat kebebasan. Baginya sebagai lakilaki, kebebasan memberi arti yang sangat
penting. Bebas bagi Risky adalah melakukan
hal-hal yang sifatnya menantang tanpa harus
meminta bantuan orang lain.
“Djarum Super adalah rokok saya.
Kehidupan saya adalah petualangan
saya. Petualangan saya adalah
kebebasan saya” kata Risky.

Iklan Djarum Super sebenarnya bukan
faktor utama pendorong para narasumber
merokok Djarum Super, tetapi iklan tersebut
lebih kepada meneguhkan atau memperkuat
alasan meraka mengkonsumsi rokok Djarum
super. Para nasumber mengaku bahwa
mereka tidak awalnya mengkonsumsi
Djarum Super setelah mencoba-coba
berbagai jenis merek rokok. Dari sekian
banyak rokok yang telah dicoba, mereka
merasa Djarum Super sesuai dengan selera
mereka.
Rokok itu identik dengan pria. Pria itu
identik dengan petualangan. Namun,
menurut gue pemilihan rokok itu selera
sih tegas Bara.

Menurut saya iklan tersebut sekedar
mengingatkan ke konsumen, ini loh
rokok Djarum Super, Biar konsumen
tidak lupa. Iklan tersebut membuat saya
makin teguh menikmati Djarum Super”
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5. Pembahasan
Secara umum konstruksi pesan iklaniklan rokok Djarum Super secara tidak
langsung mengejek kampanye anti rokok
yang mana pesan-pesannya selalu
menggambarkan bahwa merokok itu tidak
sehat, merusak jantung dan paru-paru. Aktor
dalam iklan tersebut digambarkan dengan
dengan macho, perkasa, atletis, petualang
dan pemberani yang justru mereka semua
hidup sehat dan senang-senang.

Pertanyaannya kemudian mengapa
Produsen melakukan hal tersebut? Piliang
(dalam Ibrahim dan Suranto, 1998:xvi)
m e l i h a t m e d i a m a s s a s e b a ga i a re n a
'perjuangan tanda'. Media adalah arena
perebutan posisi, tepatnya antara posisi
'memandang' (aktif ) dan posisi 'yang
dipandang' (pasif). Yang diperebutkan adalah
'tanda' yang mencerminkan citra tertentu.
I k l a n d i m e d i a m a s s a ke m u d i a n
memperoleh posisi strategis. Ia bukan hanya
sebagai praktek ekonomi namun juga sebagai
praktek representasi. Sebagai praktek
ekonomi iklan menjadi sarana sosialisasi
produk dan jasa yang merangsang
masyarakat untuk membeli produk (praktik
konsumsi). Sebagai praktek representasi,
iklan tersebut harus menarik, untuk menarik
iklan harus dihubungkan dengan makna
(meaning) yang diakumulasikan kedalam
produk tersebut sehingga terbangun sebuah
identi ikasi antara konsumen dengan
meaning tersebut.¹³ Pemaknaan yang muncul
tersebut membuat tujuan iklan tersampaikan
ke masyarakat dan membuat masyarakat
tahu identitas apa yang mereka peroleh dari
mengkonsumsi komoditi yang di iklan
tersebut. Iklan merupakan bahasa budaya
yang berbicara untuk mewakili sebuah
produk. Iklan membuat para konsumen
melihat mereka sebagai pengidenti ikasi
ataumendapatkan identitas sebagai pembeli
potensisal sebuah produk tersebut.¹⁴
¹³Du Gay dkk, Doing Cultural Studies, The Story of Sony Walkman
hal 25.
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Akhirnya mitos yang munculdari iklaniklan Djarum Super tak lain konsumerisme.
Iklan-iklan tersebut mempersuasi khalayak
agar terus mengkonsumsi rokok Djarum
Super. Iklan itu menjadi alat “control
kesadaran” (Control of Consciousness) seperti
yang dikemukakan Mark Hokheimer dan
Teodore Adorno.
2. Rekomendasi
Kita semua tahu bahwa rokok dan
produk turunannya membahayakan bagi
kesehatan. Namun produk ini tidak mungkin
dilarang diproduksi mengingat besarnya
pendapatan yang disumbangkan negara.
Oleh karena yang mungkin diatur adalah sisi
komunikasinya. Mungkin tidak ada salahnya
mewajibkan produsen rokok untuk membuat
iklan tentang bahaya rokok yang sama ukuran
dan durasinya dengan iklan persuasi
merokok.
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Abstract

Background: Bali Province launched Smoke Free law (SFL) in November 2011, which then followed
by SFL in 7 districts, and 2 regents regulation. In order to evaluate the implementation of the SFL,
compliance monitoring is essential. Compliance to the SFL is in luenced by many factors including
people awareness, resources and political commitment. This article aim to show the progress of
compliance based on the districts and diﬀerent condition in the districts that in luenced the
compliance.

Method: The compliance survey were conducted six monthly, in total four surveys since August
2013. In each surveys, 1100 institution is selected from all over Bali. Sample selection was
conducted proportionately based on the number of target population in each districts. The data
was collected using observation checklist and short interview to the managers. The compliance
was determined using 8 indicators. The districts condition was obtain using interview, discussion
and observation. Data were analyzed descriptively using STATA SE 12.1

Result: The compliance to SFL has been increased from 11.8% at the irst survey in August 2013
into 37.8% at the fourth survey in February 2015. There are certain variation between districts,
Denpasar city and Karangasem district showed the best progress with the compliance in the fourth
survey reach 55% and 54%, respectively. On the other hand, Jembrana, Gianyar and
Badungdistricts showed the slowest progress of compliance. This variation is a result of several
indicators such as diﬀerent stage of districts SFL implementation, degree of commitment from
health sectors and other stakeholder, other competitive agenda and varied resources allocation.

Recommendation: The progress of SFL compliance in Bali varied based on districts condition. In
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order to optimize the implementation of the SFL in Bali, improvement of political commitment is
needed. A well planned activities and resources allocation should be develop in the districts, which
can lead to more structured program. Moreover, continuous monitoring and evaluation is
bene icial to gain better understanding on the progress and challenges.

Keywords: smoke free law, compliance, monitoring, Bali

Abstrak
Latar Belakang: Provinsi Bali telah mengeluarkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok
(KTR) pada Bulan November 2011, yang diikuti dengan terbentuknya peraturan daerah di tujuh
kabupaten dan dua peraturan bupati. Untuk mengevaluasi implementasi dari Perda KTR, monitor
terhadap kepatuhan sangat penting. Kepatuhan terhadap Perda KTR dipengaruhi oleh berbagai
faktor meliputi pemahaman masyarakat, sumber daya dan komitmen politik. Artikel ini bertujuan
untuk membahas kemajuan kepatuhan terhadap Perda KTR berdasarkan distrik dan kawasan
serta kondisi yang menyebabkan variasi kepatuhan.

Metode: Survei kepatuhan dilakukan tiap enam bulan, total sebanyak empat survei sudah
dilakukan sejak Bulan Agustus 2013. Untuk tiap survei sebanyak 1100 institusi dipilih dari seluruh
Bali. Pemilihan sampel dilakukan secara proposional berdasarkan jumlah target populasi di tiap
distrik. Data dikumpulkan dengan menggunakan ceklist observasi dan wawancara singkat dengan
pengelola. Kepatuhan ditetapkan dengan menggunakan 8 indikator. Kondisi distrik didapatkan
dari wawancara, diskusi dan observasi. Data dianalisis secara deskriptif menggunakan STATA SE
12.1.

Hasil: Kepatuhan terhadap Perda KTR mengalami peningkatan dari 11.8% pada survei pertama
Bulan Agustus 2013 menjadi 37.8% pada survei keempat Februari 2015. Tingkat kepatuhan
bervariasi antar kabupaten/kota; Kota Denpasar dan Kabupaten Karangasem menunjukkan
kemajuan yang terbaikdengan kepatuhan pada survei keempat 55.% dan 54%. Disisi lain
Kabupaten Badung, Gianyar dan Jembrana menunjukkan kemajuan yang paling lambat. Variasi ini
terjadi karena beberapa kondisi antara lain perbedaan periode implementasi perda kabupaten,
komitmen dari sektor kesehatan dan sektor lainnya, adanya agenda lain dan alokasi sumber daya
yang beragam.

Rekomendasi: Kemajuan kepatuhan terhadap Perda KTR di Bali bervariasi berdasarkan kondisi di
tiap kabupaten. Untuk mengoptimalkan implementari Perda KTR di Provinsi Bali, perbaikan
dukungan politik sangat penting. Setiap distrik harus menyusun rencana kerja dengan baik,
mengalokasikan sumber daya dengan efektif, sehingga bisa menghasilkan program yang lebih
terstruktur. Disamping itu monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan sangat penting untuk
menilai kemajuan dan tantangan.
Kata Kunci: Perda KTR, kepatuhan, monitoring, Bali
PENDAHULUAN
Indonesia menempati posisi ketiga untuk
j u m l a h p e ro ko k te rb a nya k d i d u n i a .
Prevalensi merokok pada penduduk ≥15
tahun meningkat dari 29.2% pada tahun
2007, 34.7% tahun 2010 dan 36.3% tahun

2013. [ 1 , 2 , 3 , ] Di Provinsi Bali, prevalensi
merokok meningkat dari 24.9% pada tahun
2007 to 31% tahun 2010.

Merokok sudah terbukti sebagai faktor risiko
berbagai penyakit kronis dan degeneratif
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serta prediktor dari penyakit infeksi . [ 4 ]
Merokok tidak hanya berdampak pada orang
yang merokok (perokokaktif ) tetapi juga
pada orang yang tidak merokok yang berada
disekitar para perokok (perokokpasif ).
Perokok pasif di Indonesia diperkirakan
mencapai 97 juta orang yang sebagian besar
adalah wanita dan anak-anak. Ini juga
didukung oleh data dari Global Youth Tobacco
Survey yang menunjukkan 60.1% remaja di
Indonesia terpapar asap rokok di tempat
umum.[5] Perokok pasif ini mempunyai risiko
untuk mengalami berbagai penyakit yang
bisa dialami oleh perokok aktif.[4,6]

Salah satu upaya yang dilakukan untuk
mengurangi paparan asap rokok dan
menciptakan udara yang bersih dan sehat
adalah menetapkan peraturan tentang
kawasan Tanpa Rokok (KTR). Pemerintah
Provinsi Bali telah menetapkan peraturan
daerah (Perda) tentang KTR pada Bulan
N o v e m b e r 2 0 1 1 , ya n g s a m p a i p a d a
pertengahan 2015 ini sudah diikuti dengan
terbentuknya 7 peraturan daerah tingkat
kabupaten dan 2 peraturan bupati. Dalam
Perda KTR diatur 7 kawasan meliputi fasilitas
kesehatan, fasilitas pendidikan, tempat
bermain anak, tempat kerja, tempat ibadah,
angkutan umum dan tempat umum.[7]
Untuk memantau pelaksanaan dan
penegakan dari Perda KTR, pembentukan
sistem monitoring dan evaluasi sangat
penting. Salah satu upaya dalam memonitor
melaui survei kepatuhan terhadap Perda.[8,9]
Survei kepatuhan seyogyanya dilakukan
secara rutin.
Kepatuhan terhadap Perda KTR dipengaruhi
oleh berbagai faktor antara lain pemahaman
masyarakat, sumber daya dan komitmen dari
stakeholder yang terkait. Oleh karena itu
penting dilakukan upaya monitor yang
berkelanjutan. Bali Tobacco Control Initiative
(BTCI), telah melakukan evaluasi kepatuhan
Perda KTR melalui survei kepatuhan yang
dilakukan secala berkala. Artikel ini
bertujuan untuk menggambarkan progres
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kepatuhan terhadap Perda KTR dari masingm a s i n g ka b u p a te n d a n ko n d i s i ya n g
melandasi perbedaan antar kabupaten.
METODE

Survei kepatuhan dilakukan tiap 6 bulan
sejak Agustus 2013, sebanyak 4 survei telah
dilakukan. Untuk tiap survei sebanyak 1100
institusi dipilih secara probability
proportionate to size (PPS). Penentuan besar
sampel mengikuti pedoman pelaksanaan
studi kepatuhan yang sudah ada.[8] Langkah
pengambilan sampel meliputi: pengelompokkan daftar populasi berdasarkan kabupaten
dan area KTR dan kemudian dari daftar
dilakukan pemilihan secara acak, dengan
komposisi 150 fasilitas pendidikan, 100
fasilitas kesehatan, 400 tempat umum
mencakup hotel dan restauran, 100 tempat
bermain anak, 150 tempat ibadah, 150
tempat kerja dan 50 angkutan umum.

Pengumpulan data dilakukan dengan
observasi oleh petugas yang telah dilatih.
Observasi dilakukan terhadap 8 indikator
kepatuhan meliputi tanda dilarang merokok,
puntung rokok, orang merokok, asbak dan
sejenisnya, bau asap rokok, promosi dari
rokok, ruangan khusus merokok dan jual beli
rokok. Kriteria patuh bila semua kriteria
kepatuhan terpenuhi kecuali untuk tempattempat umum seperti pasar, pasar swalayan,
hotel, club/pub masih boleh menjual rokok
dan promosi rokok.

Untuk kondisi kabupaten data dikumpulkan
berdasarkan wawancara dan diskusi dengan
pemangku kepentingan di tiap kabupaten.
Data kemudian dianalisis secara deskriptif
menggunakan STATA SE 12.1.
HASIL

Sebanyak 5319 gedung telah diobservasi dari
4400 institusi yang terpilih dalam empat kali
survei. Kepatuhan terhadap Perda KTR
tingkat provinsi meningkat dari 11.8% saat
survei pertama pada Bulan Agustus 2014
menjadi 37.8% pada survei keempat pada

Gambar 1. Kepatuhan terhadap Perda KTR

Bulan Februari 2015. (gambar 1)

Kepatuhan dari semua kabupaten mengalami
peningkatan dalam 4 periode survei.
Terdapat variasi peningkatan kepatuhan
antar kabupaten di Bali. Kabupaten/kota
yang menunjukkan kemajuan yang baik
adalahDenpasar dari 29.5%menjadi 55% ,
Karangasem dari 11.0% menjadi 54% dan
beberapa Kabupaten seperti Badung, Gianyar
dan Jembrana menunjukkan peningkatan

Gambar 2. Kepatuhan Perda KTR per
kabupaten di Bali

yang sangat minimal (Gambar 2)

Berdasarkan kawasan, kepatuhan tertinggi
pada survei keempat bisa dilihat pada tempat
b e r m a i n a n a k ( 6 9 , 0 % ) d a n fa s i l i t a s
kesehatan (66.7%). Peningkatan kepatuhan
yang cukup signi ikan selama empat kali
pelaksanaan survei adalah pada tempat
bermain anak dari 6.5% menjadi 69.0%, dan
fasilitas pendidikan dari 12.4% menjadi

Gambar 3. Kepatuhan Perda KTR per
kawasan

61.2%; namun untuk tempat umum dan
tempat ibadah tingkat kepatuhan pada survei
terakhir masih masih sangat rendahyaitu
dibawah 20%.

Kepatuhan kawasan terhadap Perda KTR,
menunjukkan perbedaan yang cukup nyata
bila dilihat dari faktor pengelola dari institusi.
Dari wawancara terhadap manager atau
pengelola kawasan didapatkan kawasan yang
pengelolanya menyatakan pernah
mendapatkan sosialisasi tentang Perda KTR,
memiliki pengetahuan baik tentang KTR dan
menerapkan monitoring internal, memiliki
tingkat kepatuhan dua kali lebih tinggi
dibandingkan institusi yang pengelolanya
belum mendapatkan sosialisasi tentang
Tabel 1. Kepatuhan terhadap Perda KTR
berdasarkan faktor manager

Faktor

Manager mendapat
sosialisasi KTR
Iya
Tidak
Pengetahuan manager
tentang KTR
Baik
Kurang

Penerapan Monitoring
internal
Ya
Tidak

* Chi Square Test

Kepatuhan
(%)

P
value*

44.3
20.3

<0.001

54.6
21.3

<0.001

55.2
34.2

<0.001
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Perda, memiliki pengetahuan kurang dan
tidak menerapkan monitoring internal.
(Tabel 1).

Berdasarkan diskusi dan observasi dengan
pemangku kepentingan dan tim KTR di tiap
kabupaten kota, beberapa faktor yang
m e m p e n ga r u h i p e rb e d a a n ke m a j u a n
kepatuhan terhadap Perda KTR yang juga
sangat bervariasi antar kabupaten/kota.
Faktor yang membedakan antara lain
1)perbedaan komitmen dari pimpinan
daerah terutama dari dinas kesehatan,
2)kontribusi sektor non kesehatan masih
sangat rendah, 3) bervariasinya sumber daya
antar kabupaten yang mempengaruhi
penegakan misalnya beberapa kabupaten
tidak mempunyai penyidik hukum.
Disamping itu faktor lain yang membedakan
kemajuan adalah 4) tahapan implementasi
perda pada tahap sosialisasi seperti Gianyar
yang lebih rendah dibandingkan Kota
Denpasar yang sudah masuk pada tahap
penegakan.
DISKUSI

Upaya monitoring dan evaluasi kemajuan
pelaksanaan Perda KTR di Provinsi Bali
melalui survei kepatuhan mnunjukkan
adanya peningkatan kepatuhan sebesar 26%
dari 11.8% saat survei pertama pada Bulan
Agustus 2014 menjadi 37.8%. Pelaksanaan
survei ini pada dasarnya mengevaluasi
implementasi Perda KTR provinsi terutama
pada survei awal dan baru mencakup perda
ka b u p a te n s e te l a h Pe rd a K a b u p a te n
terbentuk. Kondisi ini merupakan salah satu
fa k to r ya n g m e nye b a b ka n ke m a j u a n
kepatuhan cukup lambat karena keterbatasan ruang gerak Perda Provinsi dan dikaitkan
dengan keterbatasan pengalokasian sumber
daya sebelum ada Perda Kabupaten/Kota
s e b a g a i l a n d a s a n h u ku m ; wa l a u p u n
semestinya ini tidak bisa dibenarkan. Karena
seyogyanya Perda Provinsi mengikat untuk
seluruh wilayah provinsi, namun kenyataan
di lapangan berbeda. Berkaitan dengan
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kondisi diatas, tahapan implementasi Perda
Kabupaten masih beragam mulai dari yang
masih sedang dalam periode sosialisasi atau
sudah tahap penegakan sehingga secara tidak
langsung juga berhubungan dengan
kemajuan kepatuhan.

Bila dilihat berdasarkan Kabupaten/Kota;
Kabupaten Karangasem yang mempunyai
Perda Kabupaten yang pertama di Bali
menunjukkan kemajuan yang sangat baik dan
Kota Denpasar juga menunjukkan kemajuan
yang baik. Hal ini dikarenakan tingginya
komitmen terutama Dinas Kesehatan sebagai
sektor yang mempunyai peranan utama
dalam penyusunan dan pelaksanaan Perda.
Dukungan sektor kesehatan dari kabupaten
lain juga cukup bagus namun ada beberapa
kabupaten yang dinas kesehatannya kurang
proaktif sehingga kemajuan agak lambat.
Kondisi ini kemungkinan terjadi karena
adanya beberapa agenda lain dan posisi
personal yang merasa pesimistik dengan
keberhasilan implementasi KTR. Melihat
b e r b e d a nya p e n i n g k a t a n ke p a t u h a n
berdasarkan sikap dari dinas kesehatan,
upaya untuk meningkatkan peranan dinas
kesehatan melalui pendekatan dari pimpinan
daerah, pendekatan tim sangat perlu
dipertimbangkan.

Disamping itu peningkatan kepatuhan yang
lambat dikarenakan masih rendahnya
kepatuhan institusi di luar institusi
pendidikan dan kesehatan terutama untuk
tempat-tempat umum yang juga mencakup
hotel dan restauran serta tempat ibadah. Hal
ini dikarenakan masih rendahnya kontribusi
dari sektor selain kesehatan dan pendidikan
dalam upaya pelaksanaan KTR dengan
beberapa alasan antara lain kesulitan untuk
membuat penganggaran untuk KTR. Padahal
dalam petunjuk pelaksanaan Perda berupa
peraturan gubernur dan peraturan bupati
sudah dituangkan tentang peranan dari
sektor terkait, sehingga ini bisa dipakai dasar
untuk pengalokasian sumber daya. Sehingga
pengoptimalan peran sektor terkait menjadi

penting dan bisa dilakukan dengan
menggandeng asosiasi terkait dalam tim
penegakan serta pengadaan pelatihan untuk
perencanaan dan pendanaan kegiatan.

Sumber daya meliputi dana dan tenaga sangat
bervariasi antar kabupaten, ada beberapa
kabupaten tidak memiliki penyidik sipil dan
masih belum memiliki pendanaan yang
optimal. Disisi lain beberapa kabupaten
masih belum mempunyai pemahaman yang
baik tentang potensi pemanfaatan dana bagi
hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) dan
dana pajak rokok. Sehingga sosialisasi
tentang penggunaan dana DBHCHT serta
penyusunan peraturan atau pedoman
pelaksanaan penggunaan dana pajak rokok
sangat perlu dilakukan.

Bila dilihat dari sudut pandang pengelola
institusi, sosialisasi tentang Perda harus tetap
dilakukan melalui berbagai media karena
pengelola yang mempunyai pengetahuan
yang baik mempunyai kepatuhan yang lebih
baik. Dalam penelitian terhadap manager
hotel didapatkan pengetahuan manager
berpengaruh secara tidak langsung terhadap
kepatuhan.[10] Penerapan sistem monitoring
internal juga berkontribusi cukup baik untuk
meningkatkan kepatuhan sehingga hal ini
bisa menjadi fokus selanjutnya agar di tiap
institusi melaksanakan sistem monitoring
terhadap pelaksanaan Perda.

Untuk meningkatkan kepatuhan terhadap
Perda KTR setidaknya mencapai 80% maka
beberapa upaya yang bisa dilakukan mencakup optimalisasi peran dinas kesehatan
dan sektor lain, fasilitasi untuk penyusunan
program dan pengalokasian dana serta
peningkatan peranan pengelola dalam
pengawasan internal.
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Abstrak

Latar belakang : Salah satu upaya untuk mengendalikan perilaku merokok adalah adanya
penerapan kawasan tanpa rokok. Kampus merupakan salah satu institusi pendidikan yang
diwajibkan untuk menerapkan kebijakan kawasan kampus tanpa rokok. Remaja perokok di
Indonesia seperti mahasiwa masih memiliki perilaku merokok yang tinggi saat berada di
lingkungan kampus walaupun telah diterapkan kawasan kampus tanpa rokok.

Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan dan sikap para
mahasiswa/i dengan intensi kepatuhan terhadap penerapan kawasan kampus tanpa rokok di salah
satu Universitas swasta di Yogyakarta.

Metode : Jenis penelitian yang digunakan adalah observasional analitik menggunakan pendekatan
cross sectional. Sampel yang digunakan adalah mahasiswa/i di salah satu fakultas di salah satu
Universitas yang terdapat di Yogyakarta. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah total
sampling, sehingga besar sampel yang didapatkan sebesar 258 mahasiswa/i. Pengumpulan data
dilakukan mengunakan kuesioner terstruktur. Analisis data menggunakan analisis univariat,
analisis bivariat menggunakan uji statistik chi square dan analisis multivariat menggunakan uji
regresi logistik.

Hasil : Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebesar 82,2% responden memiliki intensi yang tinggi
untuk patuh terhadap penerapan kawasan kampus tanpa rokok, terdapat 67,1% memiliki
pengetahuan yang baik dan terdapat 53,1% responden memiliki sikap yang positif terhadap
penerapan kawasan kampus tanpa rokok. Persentase responden yang berpengetahuan baik dan
memiliki intensi tinggi untuk patuh terhadap penerapan kawasan kampus tanpa rokok adalah
sebesar 87,3%. Sedangkan persentase responden dengan sikap positif dan memiliki intensi tinggi
untuk patuh terhadap penerapan kawasan kampus tanpa rokok sebsesar 89,1%. Berdasarkan
hasil analisa bivariat menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna (nilai p<0,05)
antara jenis kelamin (nilai p=0,000), status merokok (nilai p=0,000), pengetahuan (nilai p=0,004)
dan sikap (nilai p=0,004) dengan intensi kepatuhan terhadap penerapan kawasan kampus tanpa
rokok. Sedangkan umur responden (nilai p=0,694) tidak memiliki hubungan yang bermakna
dengan intensi kepatuhan terhadap penerapan kawasan kampus tanpa rokok. Hasil analisis
multivariat menggunakan uji regresi logistik menunjukkan bahwa faktor yang paling dominan
berhubungan secara bersama-sama dengan intensi kepatuhan terhadap penerapan kawasan
kampus tanpa rokok secara berturut-turut adalah jenis kelamin (nilai OR=2,543), pengetahuan
(nilai OR=0,485) dan status merokok (nilai OR=0,140).
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Kesimpulan : Perlu adanya ketegasan dalam penerapan dan sosialisasi yang berkelanjutan tentang
kawasan kampus tanpa rokok di lingkungan kampus baik pada karyawan, dosen maupun
mahasiwa dalam bentuk banner/spanduk maupun tulisan larangan merokok di semua area
kampus. Serta melakukan pengawasan dengan mengoptimalkan peran mahasiswa melalui peer
counselor dan petugas pengawas perokok agar dapat tercipta lingkungan kampus yang bebas dari
asap rokok.
Keywords: Intensi, pengetahuan, sikap, kawasan kampus tanpa rokok

1. PENDAHULUAN

Kerugian yang ditimbulkan oleh perilaku
merokok, baik pada diri sendiri maupun
orang lain sangatlah besar. Oleh karena itu
p e r l u d i l a ku k a n u p aya - u p aya u n t u k
mencegah dan menanggulangi perilaku
merokok, terutama di institusi pendidikan.

Salah satu upaya untuk menanggulangi
masalah tersebut adalah dengan menerapkan
6 Paket Intervensi Kebijakan “Cost-Eﬀective”
MPOWER untuk mengendalikan konsumsi
rokok, salah satunya yaitu perlindungan
terhadap paparan asap rokok di lingkungan
(Protect People from Tobacco Smoke).
Kemudian lahirlah Undang-Undang Kawasan
Tanpa Rokok (UU KTR) atau Kawasan Bebas
Asap Rokok di beberapa negara di dunia.
Beberapa negara dan kota di dunia telah
membuktikan bahwa UU KTR yang diikuti
dengan penegakan hukum yang ketat,
memiliki dukungan dan tingkat kepatuhan
masyarakat yang cukup tinggi seperti yang
terjadi di Irlandia (90%), Uruguay (80%),
New York (75%), California (75%), dan New
Zealand (70%).[1]
Institusi pendidikan merupakan salah
satu tempat yang semestinya menerapkan
kawasan tanpa rokok (selanjutnya disebut
dengan KTR). Penetapan KTR merupakan
upaya perlindungan untuk masyarakat
terhadap risiko ancaman gangguan
kesehatan karena lingkungan tercemar asap
rokok. Mahasiswa berperan sebagai kontrol
sosial dan menjadi golongan masyarakat yang
memberikan perubahan ke arah yang lebih
baik, termasuk dalam menciptakan
lingkungan kampus yang sehat.[2]
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Melihat tingginya prevalensi penduduk
yang merokok (34,7%), dan remaja berumur
15-24 tahun (18,6%) yang telah merokok tiap
hari, [ 3 ] Indonesia pun sudah memiliki
peraturan yang menyebutkan perlunya
kawasan tanpa rokok atau kawasan bebas
asap rokok. Adapun aturan yang dimaksud
adalah Undang-Undang (UU) No. 23 Tahun
1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
yang mulai mencetuskan area bebas asap
rokok untuk lingkungan sehat. Namun,
peraturan KTR di Indonesia cenderung
kurang ditegakkan dan tidak tegas.

Hasil penelitian di Kota Semarang, yang
dilakukan di kampus Fakultas Kedokteran
Universitas Diponegoro yang menerapkan
peraturaan KTR, diperoleh bahwa hampir
sebagian mahasiswa dan karyawannya
(44,0%) tidak patuh.[4] Beberapa penelitian
dan teori telah diketahui bahwa terdapat
banyak faktor yang mempengaruhi
kepatuhan selain faktor merokok itu sendiri
atau ketergantungan nikotin. [5] Menurut
Green ada beberapa faktor antara lain
pengetahuan, sikap, lingkungan sosial,
penegakan hukum atau sanksi dan
pengawasan.[6]
Oleh karena itu peneliti tertarik untuk
menilai intensi kepatuhan mahasiswa
terhadap penerapan kawasan kampus tanpa
rokok.
1.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui tingkat kepatuhan mahasiswa/i
terhadap penerapan kawasan kampus tanpa

rokok.

2. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan adalah
observasional analitik menggunakan
pendekatan cross sectional. Sampel yang
digunakan adalah mahasiswa/i di salah satu
fakultas di salah satu Universitas swasta yang
terdapat di Yogyakarta. Teknik pengambilan
sampel yang digunakan adalah total
sampling, sehingga besar sampel minimal
yang didapatkan sebesar 258 mahasiswa/i.
Variabel bebas dalam penelitian ini adalah
umur respoden, jenis kelamin, status
merokok, pengetahuan tentang KTR dan
sikap terhadap KTR. Sedangkan variabel
terikatnya adalah intensi kepatuhan terhadap
penerapan kawasan kampus tanpa rokok.
Pengumpulan data dilakukan mengunakan
kuesioner terstruktur. Analisis data yang
Tabel 1: Distribusi frekuensi variabel
penelitian

Variabel penelitian
Umur responden
< 18 tahun
≥ 18 tahun
Jenis kelamin
Laki-laki
Perempuan
Status Merokok
Ya
Tidak
Pengetahuan tentang
KTR
Baik
Kurang
Sikap terhadap KTR
Positif
Negatif
Intensi kepatuhan
terhadap
penerpaan kawasan
kampus tanpa rokok
Tinggi
Rendah

Total

n

%

10
248

3,9%
96,1%

62
196

24%
76%

19
239

7,4%
92,6%

173
85

67,1%
32,9%

137
121

212
46

285

53,1%
46,9%

82,2%
17,8%
100%

digunakan adalah analisis univariat, analisis
bivariat menggunakan uji statistik chi square
dengan tingkat kepercayaan 95% dan analisis
multivariat menggunakan uji regresi logistik.
3. HASIL PENELITIAN

3.1 Karakterisitik Respoden dan
Variabel Penelitian
Distribusi frekuensi variabel penelitian
ditunjukkan pada tabel berikut ini :

3.2 Hubungan antara Jenis Kelamin,
Status Merokok, Pengetahuan dan
Sikap terhadap KTR dengan Intensi
Kepatuhan terhadap Penerapan
Kawasan Kampus Tanpa Rokok
Tabel 2: Distribusi frekuensi variabel
penelitian

Variabel peneltian

Umur responden
< 18 tahun
≥ 18 tahun
Jenis kelamin
Laki-laki
Perempuan
Status Merokok
Tidak Merokok
Merokok
Pengetahuan
tentang KTR
Baik
Kurang
Sikap terhadap KTR
Positif
Negatif

Intensi Kepatuhan terhadap
Penerapan Kawasan Kampus
Tanpa Rokok

Baik

n

%

N

Kurang

%

∑

8
80
2 20 10
204 82,3 44 17,7 248
38 61,3 24 38,7 62
174 88,8 22 11,2 196
207 86.6 32 13,4 239
5 15,6 14 3,4 19
151 87,3 22 12,7 173
61 71,8 24 28,2 85
122 89,1 15 10,9 137
90 74,4 31 35,6 121

Nilai
p

0,694
0,000
0,000
0,004
0,004

Berdasarkan tabel 2. hasil analisa bivariat
menunjukkan bahwa terdapat hubungan
yang bermakna (nilai p<0,05) antara jenis
kelamin (nilai p=0,000), status merokok
(nilai p=0,000), pengetahuan (nilai p=0,004)
dan sikap (nilai p=0,004) dengan intensi
kepatuhan terhadap penerapan kawasan
kampus tanpa rokok. Sedangkan umur
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responden (nilai p=0,694) tidak memiliki
hubungan yang bermakna (nilai p>0,05)
d e n g a n i n t e n s i ke p a t u h a n t e r h a d a p
penerapan kawasan kampus tanpa rokok.

3.3 Faktor yang Paling Dominan Berpengaruh Secara Bersama-sama
dengan Intensi Kepatuhan terhadap
Penerapan Kawasan Kampus Tanpa
Rokok

Berdasarkan hasil analisis multivariat
menggunakan uji regresi logistik menunjukkan bahwa faktor yang paling dominan
berhubungan secara bersama-sama dengan
intensi kepatuhan terhadap penerapan
kawasan kampus tanpa rokok secara
berturut-turut adalah jenis kelamin (nilai
OR=2,543), pengetahuan (nilai OR=0,485)
dan status merokok (nilai OR=0,140).
4. PEMBAHASAN

4.1 Hubungan antara Jenis Kelamin
dengan Intensi Kepatuhan Terhadap
Penerapan Kawasan Kampus Tanpa
Rokok
Berdasarkan hasil analisis diperoleh bahwa
perempuan mempunyai peluang sebesar
2,543 kali lebih intensi untuk patuh terhadap
penerapan KTR dibandingkan dengan lakilaki. Artinya perempuan mempunyai intensi
yang lebih tinggi untuk patuh terhadap
penerapan KTR dibandingkan dengan lakilaki. Hal ini dapat dikarenakan perempuan
tidak merokok, tetapi sebagai perokok pasif.
Pada umumnya, perempuan lebih sensitif
terhadap bau asap rokok dan merasa paling
terganggu dengan asap rokok, sehingga
perempuan lebih berniat untuk mematuhi
kebijakan KTR dibandingkan dengan lakilaki. [7]

Secara kodrati dan sifat kepribadian antara
perempuan dan laki-laki berbeda,
perempuan pada umumnya lebih peduli,
sabar dan lebih sensitif terhadap kebersihan
sehingga lebih mendukung kebijakan KTR
dibandingkan dengan laki-laki. [8] Hal ini
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sesuai dengan hasil penelitian lain
menunjukkan bahwa perempuan yang
berkulit hitam dan tidak merokok
menyatakan bahwa sikap mereka sangat baik
yaitu mendukung larangan merokok di
tempat umum.[9] Hasil penelitian berikutnya
dalam analisa bivariat mendapati bahwa
terdapat hubungan yang signi ikan pada jenis
kelamin, yaitu jenis kelamin perempuan lebih
mungkin untuk melaporkan bahwa rumah
tangga mereka menerapkan larangan
merokok.[10]
4.2 H u b u n g a n a n a r a Pe n g e t a h u a n
tentang KTR dengan Intensi
Kepatuhan Terhadap Penerapan
Kawasan Kampus Tanpa Rokok

Kepatuhan terhadap penerapan kawasan
kampus tanpa rokok berdasarkan
pengetahuan menunjukkan bahwa pada
umumnya responden sudah memiliki
pengetahuan yang baik, yaitu sebesar 67,1%.
Proporsi responden yang tidak patuh
terhadap penerapan kawasan bebas asap
rokok tidak berbeda jauh pada yang
berpengetahuan kurang maupun pada
responden yang berpengetahuan baik, yaitu
12,7% dari 173 responden yang memiliki
pengetahuan baik, dan 28,2% dari 85
responden yang berpengetahuan kurang.
Hasil penelitian lain mendapati bahwa
pengetahuan tentang bahaya-bahaya dari
Environmental Tobacco Smoke (ETS) secara
positif dan dengan mantap berhubungan
dengan larangan merokok di rumah secara
menyeluruh.[10]

Individu mempunyai dorongan untuk
mengerti, dengan pengalamanpengalamannya sehingga memperoleh
pengetahuan. Pengetahuan seseorang akan
ditunjukkan bila seseorang tersebut memiliki
sikap tertentu pada suatu objek. Pengetahuan
yang diperoleh tersebut dapat membentuk
sebuah keyakinan, sehingga seseorang akan
bersikap dan berperilaku sesuai dengan
keyakinan tersebut. [7]

Begitu halnya dengan perilaku merokok,
seorang perokok mengetahui akan akibat
buruk dari kebiasaan merokok dari berbagai
sumber. Pengetahuan yang didapat akan
membentuk keyakinan tertentu, sehingga
seseorang akan berperilaku sesuai dengan
keyakinan tersebut. Idealnya, seseorang yang
memiliki pengetahuan yang baik tentang
rokok dan akibatnya, maka orang tersebut
akan berusaha menghindar dari kebiasaan
merokok tersebut.[8]
4.3 Hubungan antara Status Merokok
dengan Intensi Kepatuhan terhadap
Penerapan Kawasan Kampus Tanpa
rokok

Karakteristik status merokok membuktikan
bahwa responden yang memiliki kebiasaan
merokok cederung tidak patuh (73,7%),
dibandingkan responden yang tidak memiliki
kebiasaan merokok (13,4). Hasil analisis
multivariat menunjukkan bahwa responden
yang tidak memiliki kebiasaan merokok
mempunyai kemungkinan memiliki intensi
yang tinggi untuk patuh terhadap penerapan
kawasan kampus tanpa rokok sebesar 0,140
kali dibandingkan dengan responden yang
memiliki kebiasan merokok.

Hasil penelitian lain menunjukkan bahwa
responden yang sudah lama merokok dengan
jumlah 11-30 batang rokok per hari tergolong
memiliki tingkat ketergantungan nikotin atau
rokok yang tinggi, sehingga responden
tersebut sangat kesulitan untuk tidak
merokok di tempat-tempat yang menerapkan
kawasan bebas asap rokok. Akibatnya,
timbulah ketidakpatuhan pada responden.[11]

Begitu halnya dengan hasil penelitian
berikutnya yang menyatakan bahwa ketergantungan nikotin sangat berpengaruh
terhadap kepatuhan. Jadi, semakin tinggi
tingkat ketergantungan nikotin seorang
perokok, kemungkinan untuk tidak patuh
akan semakin besar .[5]

4.4 Hubungan antara Sikap terhadap KTR
dengan Intensi Kepatuhan terhadap
Penerapan Kawasan Kamus Tanpa
Rokok
Berdasarkan uji statistik dengan menggunakan uji chi square didapatkan bahwa
terdapat hubungan yang bermakna (nilai
p=0,004) antara sikap terhadap KTR dengan
intensi kepatuhan terhadap oeerapan
kawasan kampus tanpa rokok. Sikap dapat
mempengaruhi seseorang untuk mendukung
penerapan KTR, hal ini sejalan dengan
penelitian tentang sikap dan perilaku
merokok di Fakultas Kedokteran Universitas
Gadjah Mada (FK UGM) sebagai kawasan
bebas rokok. Hasil penelitian tersebut
menyatakan ada dukungan sikap dan
perilaku civitas akademika tentang perlunya
area bebas rokok serta perlunya melibatkan
organiasasi yang ada di FK UGM.[12]
Hal ini didukung oleh penelitian lain tentang
hubungan antara sikap dan perilaku merokok
di Ontario Kanada. Hasil penelitian tersebut
menyatakan bahwa responden mendukung
area bebas rokok baik di sekolah, sarana
p e l aya n a n k e s e h a t a n , t o k o m a u p u n
restoran.[13]

Menurut penelitian lain tentang pengaruh
peraturan baru mengenai rokok di Italia,
responden secara keseluruhan menyatakan
mendukung daerah bebas asap rokok di
tempat umum, seperti kafe dan restoran serta
mendukung larangan merokok berlaku di
semua tempat kerja baik pemerintah maupun
swasta.[14] Hal ini sejalan dengan penelitian
berikutnya yang mendapati bahwa sikap
sebagian besar responden setuju terhadap
larangan untuk tidak merokok di rumah
tangga mereka secara menyeluruh, dengan
alasan bahwa ETS berbahaya bagi kesehatan.
[10]

Penelitian lain tentang kebijakan larangan
merokok di sekolah menunjukkan bahwa
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hampir semua responden (96%) siswa
menunjukkan akan menaati kebijakan
larangan merokok di sekolah. [15]

Hasil penelitian berikutnya menunjukkan
bahwa sikap mahasiswa terhadap penegakan
kebijakan larangan merokok di tempat umum
seluruh Lebanon bervariasi menurut status
merokok, yang bukan perokok lebih memiliki
sikap yang sangat mendukung dibandingkan
dengan perokok.[16]

Penelitian lain mengenai sikap terhadap
penerapan kawasan bebas asap rokok juga
menunjukkan bahwa sebagian besar staf
rumah sakit (88%) lebih suka bekerja di
lingkungan yang bebas asap rokok, lebih
re n d a h p a d a p e ro ko k ( t i d a k p a t u h )
dibandingkan bukan perokok (patuh).
Sementara sebagian besar staf merasa bahwa
lingkungan bebas rokok memiliki dampak
positif pada kesehatan pasien (86%) dan
pada diri mereka sendiri (79%), staf perokok
ya n g t i d a k p a t u h ( 1 5 % ) l e b i h ke c i l
kemungkinannya untuk setuju menunjukkan
dukungan bekerja di lingkungan bebas asap
rokok, dibandingkan dengan yang bukan
perokok (38%).[17]

optimalkan peran mahasiswa melalui
peer counselor dan petugas pengawas
perokok agar dapat tercipta lingkungan
kampus yang bebas dari asap rokok.
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kepatuhan terhadap penerapan kawasan
kampus tanpa rokok secara berturut-turut
adalah jenis kelamin (nilai OR=2,543),
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SARAN
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tentang kawasan kampus tanpa rokok di
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1. PENDAHULUAN
Pembentukan Kawasan Tanpa Rokok
merupakan kewajiban yang harus
dilaksanakan oleh semua pemerintahan
daerah kabupaten maupun kota. Hal ini
merujuk pada peraturan pemerintah No 36
tahun 2009 pada pasal 115 yang menyatakan
bahwa setiap pemerintah daerah wajib
menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di
Wilayah. Terdapat tujuh kawasan yang
termasuk dalam kawasan tanpa rokok yaitu
fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses
belajar mengajar, tempat bermain anak,
tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja
dan tempat umum.1
Surabaya adalah salah satu kota pelopor
mengenai peraturan kan salah satu kota di
Indonesia yang telah memiliki Kawasan
Tanpa Rokok (KTR) dan Kawasan Terbatas
Merokok (KTM). Dengan diterbitkan
peraturan yaitu Perda Kota Surabaya no 5
tahun 2008 mengenai KTR dan KTM.

Kawasan Tanpa Rokok adalah area yang
dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi,
penjualan, iklan, promosi dan/ atau
penggunaan rokok. Sedangkan Kawasan
Terbatas Merokok adalah tempat atau area
dimana kegiatan merokok hanya boleh
2
dilakukan di tempat khusus.

Kawasan Tanpa Rokok yang dimaksud pada
peraturan daerah tersebut adalah sarana
bermain anak, sarana belajar, sarana
kesehatan, tempat ibadah dan angkutan
u m u m . S e d a n gka n kawa sa n te rb a t a s
merokok adalah tempat kerja dan tempattempat umum seperti mall, restoran, hotel,
tempat olahraga, terminal, stasiun.

Peraturan ini dibuat untuk melindungi warga
surabaya dari paparan asap rokok. Perda ini
disahkan pada tahun 2008 dan mulai
diimplementasikan pada tahun 2009.
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Penelitian ini bertujuan untuk mengidenti ikasi bagaimana implementasi perda
dari tahun ke tahun
2. METODE
Metode yang digunakan dalam kegiatan ini
adalah deskripsi dengan time series dengan
membandingkan dua survey yang sudah kami
lakukan pada tahun 2012 dan 2014. Survey
pertama dilakukan pada tahun 2012 dengan
besar sampel 154 dan survey kedua
dilakukan pada tahun 2014 dengan jumlah
sampel 300. Survei ini mengkategorikan
Kawasan Terbatas Merokok adalah Fasilitas
Umum dan Kawasan Tanpa Rokok adalah
Fasilitas kesehatan. Pemilihan sampel pada
penelitian ini menggunakan Cluster Random
Sampling di semua wilayah di surabaya (
Utara, Selatan, Barat, Timur dan Pusat).
Pengumpulan data dilakukan dengan
menggunakan lembar checklist observasi.
Variabel yang digunakan dalam menilai
implementasi perda ini meliputi Adanya
ruangan khusus merokok, AdaNya tanda
peringatan dilarang merokok, Adanya pen
yang terdiri dari ditemukannya orang yang
merokok, didapatkan ruangan tercium asap
rokok, ditemukan putung rokok, korek api
maupun asbak, ditemukan indikasi
kerjasama dengan industri rokok
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Penerapan Perda berdasarkan ditemukan ruang khusus merokok
Hasil observasi mengenai penerapan perda
berdasarkan ditemukan ruang khusus
merokok menunjukkan hasil pada fasilitas
yang termasuk kategori kawasan terbatas
merokok (KTM) terjadi peningkatan yang

Gambar 2. Penerapan Perda berdasarkan
ditemukan tanda dilarang merokok

Gambar 1. Penerapan Perda berdasarkan
ditemukan ruang khusus merokok
baik pada KTM dan KTR

semula hanya 6,6 % pada tahun 2012 menjadi
27,5 % pada tahun 2014. Sedangkan pada
kawasan tanpa rokok justru pada tahun 2012
tidak ada yang memiliki ruangan khusus
merokok, akan tetapi pada tahun 2014
didapatkan sebesar 17 %.

Berdasarkan Perda No 5 tahun 2008
menyatakan bahwa pimpinan fasilitas yang
termasuk dalam KTM wajib untuk menyediakan ruangan khusus merokok2. Akan tetapi
sampai 6 tahun sejak perda disyahkan hanya
seperempatnya saja yang sudah menyediakan. Temuan ini menyatakan bahwa sebagian
besar tempat KTM banyak yang terdapat
orang merokok bukan di ruangan khusus
merokok.
3 .2 Penerapan Perda b erdasark an
ditemukan tanda dilarang merokok

Hasil observasi mengenai penerapan perda
berdasarkan ditemukan tanda dilarang
merokok menunjukkan pada tahun 2012

terdapat 31,2 % meningkat menjadi 53 %
pada tahun 2014 ( gambar 2). Meskipun
sudah terjadi peningkatan dalam penerapan
perda, akan tetapi masih sedikit fasilitas
umum yang mencantumkan tanda larangan
merokok sesuai dengan yang diatur dalam
perwali no 25 tahun 2009.3

Banyak fasilitas umum yang memasang tanda
larangan merokok bermacam bentuk ada
yang berupa stiker, plakat, lea let, dan baliho.
Masih ditemukan tanda peringatan yang
tidak sesuai standar yaitu pencantuman
peraturan

Menurut perwali no 25 tahun 2009 kawasan
tanpa rokok pemasangan tanda dilarang
merokok dipasang di tempat - tempat
strategis. Disertai pencantuman peraturan
dengan ukuran yang telah ditentukan yaitu
20x30 cm seperti pada gambar 3. Dengan
standar tersebut memudahkan fasilitas
kesehatan dalam pemasangan tanda dilarang
merokok yang standar.
3.3 Adanya Pelanggaran

Pelanggaran masih banyak ditemukan
berdasarkan hasil observasi. Terjadi
peningkatan Pelanggaran pada semua
variabel yang diamati. Pada gambar dibawah
ini menunjukkan peningkatan pelanggaran
terbesar terjadi pada variabel ditemukannya
putung rokok yang semula 29,2 % menjadi 59
%; berikutnya ditemukannya asbak dan
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korek api dari 27,3 % menjadi 53,3 %;
berikutnyaditemukanindikasi kerjasama
dengan industri rokok yaitu 22,1 % menjadi
44,7 %; berikutnya ditemukan orang yang
merokok dari 25,3 % menjadi 41,3 % dan
yang pelanggaran paling sedikit adalah dari
25,3 % menjadi 34,3 %.

Meningkatnya tanda peringatan dilarang
merokok ternyata tidak mempengaruhi
jumlahdari pelanggaran. Karena meskipun
sebagian besar fasilitas umum sudah
memasang tanda larangan akan tetapi jumlah
pelanggaran juga tetap meningkat. Hal ini
disebabkan karena sebagian besar
masyarakat belum menyadari akan
keberadaan perda itu sendiri. Salah satu
alasannya adalah disebabkan kurang
tegasnya sanksi yang diberikan kepada
pelanggar.4

Pelanggaran ditemukan indikasi kerjasama dengan industri rokok dapat
berupa iklan di fasilitas yang bersangkutan, beberapa barang seperti
asbak, tong sampah yang disponsori oleh
industri rokok.

Gambar 4. Ada / Tidaknya Pelanggaran
orang merokok di Fasilitas Umum

Gambar 5. Ada / Tidaknya Pelanggaran
tercium bau asap rokok di Fasilitas Umum

Gambar 6. Ada / Tidaknya Pelanggaran
ditemukan asbak dan korek api
di Fasilitas Umum

Gambar 3. Tanda Peringatan Dilarang Merokok
sesuai Perda Kota Surabaya No. 5 Tahun 2008
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Gambar 7. Ada / Tidaknya Pelanggaran
ditemukan putung rokok di Fasilitas Umum

Gambar 8. Ada / Tidaknya Pelanggaran
ditemukan indikasi kerjasama
dengan industri rokok di Fasilitas Umum

[4]

Daerah No 5 Tahun 2008 tentang
Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan
Terbatas Merokok. 2009

Artanti, Kurnia D., Martini, Santi.,
Lestari, Kusuma S., monitoring
evaluation for implementation
regional regulation no 5 year 2008
above SFA and SRA to public place in
Surabaya. 2nd ITCRN. 2015
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Abstrak

Jakarta merupakan jantung negara Republik Indonesia yang mempunyai luas 740,3 km2 dengan
jumlah penduduk 9,608 juta (2010), menurut riset kesehatan dasar 2013, 29,2% adalah perokok
baik setiap hari maupun kadang-kadang, bisa diestimasikan sekitar 2,827jt orang di DKI perokok
dan sisanya menjadi perokok pasif. Padahal peraturan DKI Jakarta terkait rokok sudah ada sejak
tahun 2005 melalui peraturan pengendalian pencemaran udara, namun, implementasi dari
peraturan tersebut masih sangat lemah. Sehingga sebagian besar masyarakat masih merokok di
area KDM (Kawasan Dilarang Merokok) dan perokok pasif sangat terganggu dan tidak bisa berbuat
apa-apa. Oleh karena itu Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia mengeluarkan program SMS
centre pengaduan pelanggaran KDM pada pertengahan tahun 2013. Untuk mengadukan segala
bentuk pelanggaran KDM di DKI Jakarta. Di awali dengan launching dan dibukanya bulan
pengaduan pelanggaran KDM pada pertengahan tahun 2013 di angkutan umum, kemudian tahun
2014 akhir dilakukan kembali bulan pengaduan dengan menyebarkan poster di berbagai instansi
pemerintah dengan sistematika pengaduan yaitu ketika melihat pelanggaran KDM masyarakat
bisa langsung mengadukan melalui sms atau mengirimkan foto, kemudian melaporkan melalui
sms center, twitter maupun facebook. Kemudian data pelanggar yang didapat dilaporkan kepada
instansi pemerintah provinsi secara berkala dengan harapan ada tindakan dari pemerintah dan
pihak terlapor berupaya menegakan aturan KDM. Sampai saat ini ratusan pengaduan terkait
pelanggaran KDM di DKI Jakarta sudah diterima YLKI, beberapa instansi pelanggar pun merespon
surat pengaduan yang telah dikirim YLKI, beberapa pihak terlapor melakukan berbagai tindakan,
dari menempelkan poster larangan merokok sampai memberikan announcement berkali-kali serta
ada pula yang memberikan denda. Namun sangat disayangkan dari pihak pemerintah Provinsi
sampai saat ini belum ada ketegasan untuk penegakan KDM ini. Padahal jika masyarakat sudah
aware dan mau mengadukan pelanggaran KDM, pemerintah seharusnya merespon dengan cepat
dan memberi tindakan yang tegas sesuai dengan peraturan yang berwenang, agar masyarakat
percaya bahwa tindakan mereka melaporkan pelanggaran KDM tidak sia-sia dan pelanggaran KDM
bisa berkurang bahkan steril dari asap rokok, sehingga masyarakat bisa terlindungi dan
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang kemudian diiringi dengan meningkatnya
kesejahteraan masyarakat. Meningkatnya kesehatan di masyarakat akan berpengaruh pada
meningkatnya daya saing manusia, beban biaya yang ditanggung pemerintah, keluarga,
perusahaan dll. Oleh karena itu penegakan dan sanksi hukum harus dilakukan secara tegas, demi
terciptanya kesehatan yang massif.
Keywords: Kawasan Dilarang Merokok, sms center, DKI Jakarta
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1. LATAR BELAKANG
Berbagai penelitian ilmiah telah membuktikan bahwa rokok merupakan faktor risiko
utama dari berbagai penyakit seperti jantung,
kanker, penyakit paru kronik dan diabetus
militus, dan penyakit lainnya. Tembakau
membunuh lebih setengah penggunanya,
hampir 6 juta orang pertahun, diantaranya 5
juta orang perokok dan mantan perokok,
serta 600.000 orang bukan perokok yang
terpapar asap rokok. Bila tidak dilakukan
tindakan pengendalian, kematian akan
meningkat cepat menjadi lebih 8 juta orang
pada tahun 2030.

Hampir 80% di dunia, 1 milyar perokok di
negara-negara berpendapatan rendah dan
menengah. Penggunaan produk tembakau
secara global meningkat, tetapi di negaranegara yang berpendapatan tinggi dan
menengah justru terjadi penurunan.
Tembakau merupakan peringkat utama
penyebab kematian yang sebenarnya dapat
dicegah namun sebagian besar masyarakat
Indonesia tak terkecuali Ibukota Indonesia
Jakarta, masih menganggap sebagai prilaku
yang wajar, bagian dari kehidupan social dan
gaya hidup, bahkan budaya, tanpa memahami
b e rb a ga i re s i ko p e nya k i t ya n g a ka n
menghampiri.

Jakarta merupakan jantung negara Republik
Indonesia yang mempunyai luas 740,3 km2
dengan jumlah penduduk 9,608 juta (2010),
menurut riset kesehatan dasar 2013, 29,2%
adalah perokok baik setiap hari maupun
kadang-kadang, bisa diestimasikan sekitar
2,827jt orang di DKI perokok dan sisanya
menjadi perokok pasif. Padahal peraturan di
DKI Jakarta terkait rokok sudah ada sejak
tahun 2005 melalui Peraturan Daerah DKI
Jakarta No 2 tentang Pengendalian
Pencemaran Udara, yang jelas tertulis pada
pasal 13 menyatakan bahwa Tempat umum,
sarana kesehatan, tempat kerja dan tempat
yang secara spesi ik sebagai tempat proses
belajar mengajar, arena kegiatan anak,

t e m p a t i b a d a h d a n a n g ku t a n u m u m
dinyatakan sebagai kawasan dilarang
merokok. Kemudian keluarlah Pergub 75
tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang
Merokok, pada tahun 2010 Pergub tersebut
diperbaharui dengan keluarnya Pergub 88,
tidak hanya itu Pemprov DKI Jakarta kembali
mengeluarkan peraturan tentang Pedoman
Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan
Penegakan Hukum Kawasan Dilarang
Merokok pada tahun 2012.

Implementasi dari peraturan diatas masih
belum merata di terapkan di seluruh DKI
Jakarta. Masyarakat hanya merasakan sedikit
perubahan dari implementasi peraturan
tersebut Sehingga sebagian besar masyarakat
m a s i h m e ro ko k d i a re a K D M , m a s i h
banyaknya PNS-PNS yang merokok
sembarangan, angkutan umum mesih belum
bebas dari paparan asap rokok dan perokok
pasif sangat terganggu dan tidak bisa berbuat
apa-apa. Oleh karena itu Yayasan Lembaga
Konsumen Indonesia mengeluarkan program
SMS centre pengaduan pelanggaran KDM
pada pertengahan tahun 2013. Untuk
memfasilitasi masyarakat mengadukan
segala bentuk pelanggaran KDM di DKI
Jakarta guna membantu pemerintah dalam
pengawasan KDM.
2. INTERVENSI

Di awali dengan launching dan dibukanya
bulan pengaduan pelanggaran KDM pada
pertengahan tahun 2013 di angkutan umum,
YLKI bersama mahasiswa, organisasiorganisasi muda dan pemerintah di DKI
Jakarta bekerjasama menempelkan stiker
yang berisi pesan larangan merokok dan
kontak pengaduan pelanggaran kawasan
dilarang merokok, yang kemudian di
tempelkan pada bagian mobil angkutan
umum, namun tidak bertahan lama, tidak
lebih dari tiga bulan stiker tersebut
bersihtanpa jejak di angkutan umum,
dikarenakan alasan uji KIR, dimana menurut
para pemilik angkutan umum jika dilakukan
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uji KIR kendaraan harus dalam keadaan
bersih. Kami melaporkan hal tersebut dan
mengajukan stiker larangan merokok di
angkutan umum tersebut menjadi salah satu

prasyarat kelulusan uji KIR, hal tersebut
diterima oleh dinas perhubungan DKI Jakarta
dan sampai saat ini masih dalam proses
pembahasan.

Gambar 1: Stiker Larangan Merokok di Angkutan Umum DKI Jakarta
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Gambar 2: Penempelan Poster Pengaduan Kawasan Dilarang Merokok
di Instansi Pemerintah DKI Jakarta

Tidak hanya di angkutan umum saja YLKI
konsen melakukan pengawasan KDM, tetapi
di restoran, hotel dan instansi pemerintahan
pun juga diawasi, tahun 2014 akhir YLKI
membuka bulan pengaduan dengan
menyebarkan poster diberbagai instansi
pemerintah, guna mengajak masyarakat
berperan aktif mengadukan pemerintah yang
melanggar KDM, karena pemerintah adalah
contoh bagi masyarakat.

Adapun sistematika pengaduan tersebut
yaitu ketika masyarakat melihat pelanggaran
KDM, masyarakat bisa langsung mengirim
sms, mengambil foto kemudian
melaporkannya melalui sms center, twitter
maupun facebook. Kemudian data pelanggar
yang didapat dilaporkan kepada instansi
pemerintah provinsi secara berkala dengan
harapan ada tindakan dari pemerintah dan
pihak terlapor berupaya menegakan aturan
KDM.

3. HASIL
Sampai saat ini ratusan pengaduan terkait
pelanggaran KDM di DKI Jakarta sudah
diterima YLKI, beberapa instansi pelanggar
pun merespon surat pengaduan yang dikirim
YLKI dan melakukan berbagai tindakan, dari
menempelkan poster larangan sampai
memberikan announcement berkali-kali
serta ada pula yang memberikan denda.
Namun sangat disayangkan dari pihak
pemerintah provinsi sampai saat ini belum
ada ketegasan untuk penegakan KDM ini.
Padahal jika masyarakat sudah aware dan
mau mengadu kan pelanggaran KDM,
pemerintah seharusnya merespon dengan
cepat dan memberi tindakan yang tegas
sesuai dengan peraturan yang berwenang,
agar masyarakat percaya bahwa tindakan
mereka melaporkan pelanggaran KDM tidak
sia-sia dan pelanggaran KDM bisa berkurang
bahkan steril dari asap rokok, sehingga

Gambar 3: PNS Kedapatan Melanggar KDM di Salah Satu Hotel di DKI Jakarta

49

masyarakat bisa terlindungi dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang
kemudian diiringi dengan meningkatnya
kesejahteraan masyarakat.
4. KESIMPULAN
DKI Jakarta pada dasarnya sudah mempunyai
banyak peraturan namun implementasi dari
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peraturan tersbut yang belum merata,
padahal jika KDM ditegakan akan
berpengaruh terhadap segala aspek terutama
meningkatnya kesehatan di masyarakat akan
berpengaruh pada meningkatnya daya saing
manusia, beban biaya yang ditanggung
pemerintah, Ekonomi, keluarga, perusahaan
dll. Oleh karena itu penegakan dan sanksi
hukum harus dilakukan secara tegas, demi
terciptanya kesehatan yang massif.

SIMPOSIUM 3

PENGARUH TERPAAN GAMBAR PERINGATAN
KESEHATAN TERHADAP PERSEPSI KHALAYAK
MENGENAI AKTIVITAS MEROKOK
(STUDI PADA MAHASISWA FISIP UI)
Anggita Widyananda Nugraha
1

Departemen Ilmu Komunikasi , Univesitas Indonesia, Depok , Email: anggitawn@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara kuantitatif dan kualitatif mengenai
pengaruh gambar peringatan kesehatan terhadap persepsi khalayak mengenai aktivitas merokok
pada Mahasiswa FISIP UI. Penelitian ini menggunakan metode campuran (mixed methods) dengan
kuesioner untuk kuantitatif dan untuk kualitatitf dengan wawancara mendalam sebagai instrumen
penelitian. Sampel dari penelitian ini sebanyak 200 mahasiswa FISIP UI dari 8 departemen
angkatan 2011-2013. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa terpaan gambar peringatan
kesehatan (Pictorial Health Warning) memiliki hubungan yang lemah terhadap persepsi khalayak
mengenai aktivitas merokok. Selain itu, aktivitas merokok khalayak sendiri juga dapat
mempengaruhi persepsi khalayak mengenai aktivitas merokok
Keywords: Gambar Peringatan Kesehatan, Persepsi Khalayak, Aktivitas Merokok
1. PENDAHULUAN

World Health Organization (WHO)
mengeluarkan Framework Convention on
Tobacco Control (FCTC) untuk mengatur
p ro d u k t e m b a k a u . F C TC m e r u p a k a n
instrumen hukum internasional sebagai
sarana untuk memperkuat kemampuan
n e g a ra - n e g a ra d a l a m m e l a k s a n a k a n
pengendalian tembakau juga menjadi satusatunya landasan bagi standar global
pengendalian tembakau (Atlas Tembakau
Indonesia, 2013).

Salah satu hal yang diatur dalam FCTC
dan bagian dari Mpower adalah pengaturan
tentang Gambar Peringatan Kesehatan
( P i c t o r i a l H e a l t h Wa r n i n g ) ya n g
mengingatkan tentang bahaya merokok.
Dijelaskan dalam Guideline for
Implementation of Article 11 of the WHO FCTC,
penggunaan gambar peringatan kesehatan
dalam produk tembakau ini lebih efektif

digunakan dibandingkan hanya menggunakan tulisan peringatan saja. Pesan yang ada
dalam gambar peringatan kesehatan
diharapkan dapat menyadarkan khalayak
tentang bahaya dari penggunaan tembakau
sehingga menambah motivasi untuk berhenti
merokok atau mengurangi bermunculannya
perokok baru (WHO, Guideline for
Implementation of Article 11 of the WHO
FCTC, 2005).

Di kawasan Asia Tenggara sendiri,
Indonesia menjadi negara yang cukup
tertinggal dalam upaya pengendalian
tembakau dengan sampai saat ini belum
merati ikasi dan menandatangani FCTC WHO
juga begitu minimnya peraturan perundangundangan yang mengatur pengendalian
tembakau. Meskipun belum merati ikasi
FCTC WHO, dalam perkembangannya muncul
berbagai regulasi terkait pengendalian
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tembakau di Indonesia. Dalam PP No. 109
Ta h u n 2 0 1 2 ya n g m e n ga t u r te n t a n g
peringatan kesehatan dalam kemasan rokok
ini, kemudian telah diturunkan ke dalam
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28
Tahun 2013 dan mulai diterapkan pada 24
Juni 2014. PP No. 109 Tahun 2012 juga
mengatur mengenai media iklan baik dalam
media cetak, media penyiaran dan juga media
luar ruang.

Sebenarnya, pencantuman gambar
peringatan kesehatan dalam iklan rokok ini
sendiri tidak diatur dalam FCTC dan tidak
lazim digunakan. Hal ini dikarenakan, dalam
FCTC melarang total iklan rokok di media,
baik media massa, media luar ruang dan
media lainnya. Dengan istilah yang dipakai
adalah total TAPS ban (pelarangan total
To b a c c o A d v e s t i s i n g P r o m o t i o n a n d
Sponsorship).

Menjadi menarik kemudian untuk
mengetahui bagaimana persepsi khalayak
terhadap aktivitas merokok setelah melihat
gambar peringatan kesehatan. Penelitian ini
akan berfokus pada kajian khalayak media
dengan melihat bagaimana mempersepsikan
tentang aktivitas merokok yang dipengaruhi
oleh terpaan gambar peringatan kesehatan
baik dalam kemasan maupun iklan rokok.
Selain itu, hal lain yang menarik kemudian
adalah untuk melihat aktivitas merokok pada
masing-masing khalayak.
2. TUJUAN DAN SIGNIFIKANSI PENELITIAN
Penelitian ini berusaha menggali
bagaimana gambar peringatan kesehatan
baik yang terdapat dalam iklan rokok
maupun kemasan rokok dapat mempengaruhi persepsi khalayak mengenai aktivitas
merokok. Peneliti berusaha memberi
gambaran tentang hal tersebut secara
kuantitatif dan kualitatif. Penelitian ini
bertujuan untuk:
1. Mendeskripsikan persepsi khalayak
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mengenai aktivitas merokok

2. Menjelaskan hubungan antara terpaan
gambar peringatan kesehatan terhadap
persepsi khalayak mengenai aktivitas
merokok.

3. Menjelaskan hubungan aktivitas merokok
terhadap persepsi khalayak mengenai
aktivitas merokok .

Studi ini terutama memiliki signi ikansi
praktis dan sosial, memiliki arti penting
untuk memberi masukan bagi penggunaan
gambar peringatan kesehatan dalam regulasi
pengendalian tembakau di Indonesia.Studi
ini akanmemberikan landasan empiris yang
lebih kuat terhadap masukan bagi
masyarakat sipil bidang pengendalian
tembakau, DPR, KPI, pemerintah, dan para
pemangku kepentingan lainnya.
3. TINJAUAN LITERATUR

Teori Disonansi Kognitif (Cognitive
Disonance Theory) merupakan sebuah teori
dari hasil penelitian Leon Festinger (West &
Turner, 2010). Teori ini bermula dari teori
konsistensi kognitif yang membahas tentang
proses yang terjadi diantara rangsangan dan
tanggapan dalam level kognitif seorang
individu. Kemudian, sering terjadi ketidak
seimbangan antara kognisi dan juga
bagaimana jalan ber ikir, kepercayaan juga
nilai-nilai yang dianut. Inilah yang disebut
oleh Festinger sebagai disonansi kognitif. Inti
argumen dari teori ini adalah disonanasi yang
terjadi dapat membuat perasaan yang tidak
nyaman sehingga memotivasi individu
m e l a ku k a n b e b e ra p a l a n g k a h u n t u k
mengatasinya. Terdapat empat asumsi yang
ada dalam teori ini, yaitu :
Ÿ

Ÿ

Manusia berkeinginan untuk memiliki
kepercayaan, sikap dan juga tingkah laku
yang tetap

Disonansi muncul dari psychological

inconsistencies
Ÿ

Ÿ

Disonansi merupakan pertentangan
dalam diri manusia antara tindakan
dengan efek yang terjadi setelahnya

Disonansi memotivasi untuk berusaha
untuk konsonan dan juga mengurangi
disonansi yang ada

Disonansi kognisi ini memiliki sebuah
konsep dan proses tersendiri. Konsep yang
pertama adalah magnitude of disonance. Hal
ini adalah bagaimana pengalaman disonansi
seseorang dihitung seorang kuantatif. Hal ini
dapat menentukan tindakan seseorang yang
diambil dan juga kognisi yang mendukung
dalam mengurangi disonansi.

Persepsi Khalayak mengenai Aktivitas
Merokok

Secara etimologis, persepsi berasal dari
bahasa latin perception yang memiliki arti
menerima atau mengambil. De inisi persepsi
lebih luas lagi dikemukakan oleh (Pareek,
1996) bahwa persepsi adalah sebuah proses
menerima, menyeleksi, mengorganisasikan,
mengartikan, menguji dan memberikan
reaksi pada rangsangan panca indra atau
data. (Sobur, 2009)

Dalam ilmu komunikasi, persepsi dapat
dikatakan sebagai inti komunikasi dan
interpretasi merupakan inti dari persepsi
yang dalam proses komunikasi biasa dikenal
dengan decoding. Persepsi ini menjadi inti
komunikasi karena apabila persepsi tidak
akurat maka proses komunikasi tidak akan
efektif. Persepsi yang menentukan untuk
memilih suatu pesan dan mengabaikan pesan
lainnya. (Sobur, 2009)

Seperti dalam de inisi persepsi yang
dikemukakan oleh (Pareek, 1996), dijelaskan
bahwa terdapat proses persepsi, setiap
proses persepsi yang ada tersebut meliputi
proses menerima rangsangan, proses
menyeleksi rangsangan, proses pengorganisasian, proses penafsiran dan proses

reaksi.

Selain terdapat proses terjadi persepsi,
dalam pembentukan persepsi juga memiliki
bebera pa faktor yang mempengaruhi
pembentukan persepsi yakni faktor internal
dan faktor eksternal. Faktor-faktor internal
yang mempengaruhi persepsi meliputi Latar
Belakang, Pengalaman, Sikap dan
Kepercayaan Umum dan Penerimaan Diri.
Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi meliputi intensitas, ukuran,
ulangan dan kebaruan (novelty).

Di dalam persepsi ini sendiri memiliki
beberapa dimensi yang sangat berkaitan
dengan persepsi ini sendiri, dimensi-dimensi
dalam persepsi ini sendiri meliputi sensasi
(sensation), konsepsi (conception) dan
keyakinan (belief)

Hal lain yang tak bisa dipisahkan dari
persepsi adalah mengenai objek persepsi.
Objek persepsi menjadi sebuah hal yang
penting dan fundamental dalam kemampuan
untuk menginterpretasikan persepsi dan aksi
dalam dunia nyata. Objek persepsi dalam
penelitian ini adalah mengenai aktivitas
merokok.

Menurut (WHO, Types of Tobacco Use)
dijelaskan tentang aktivitas merokok adalah
sebagai aktivitas membakar daun tembakau
dan kemudian menghembuskannya. Dalam
rokok sendiri memiliki berbagai kandungan
yang berbahaya.

“Tobacco smoking is the act of burning
dried or cured leaves of the tobacco plant and
inhaling the smoke. Combustion uses heat to
create new chemicals that are not found in
unburned tobacco, such as tobacco-speci ic
nitrosamines (TSNAs) and benzopyrene, and
allows them to be absorbed through the lungs.”
Persepsi khalayak terhadap aktivitas
merokok dalam penelitian ini merujuk pada
bagaimana khalayak mempersepsikan
mengenai aktivitas merokok mulai dari
merasakan stimulan/rangsangan yang ada,
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memberikan makna tentang aktivitas
merokok dan kemudian mempercayai
mengenai aktivitas merokok itu sendiri.
4. METODE PENELITIAN
Dengan menggunakan Mixed Methods,
maka penelitian ini menggunakan dua
macam analisis data, yang meliputi dua data
yang ada yaitu:
1. Data Kuantitati dengan menggunakan
analisis univariat dan bivariat
(menggunakan uji regresi dan t-test)

2. Data Kualitatif dengan menggunakan
analisis tema (thematic analysis).

Populasi dalam penelitian ini adalah
seluruh mahasiswa FISIP UI dari 8
departemen yang ada mulai dari angkatan
2011-2013. Berdasarkan data jumlah
mahasiswa aktif FISIP UI dari bagian
akademik FISIP UI pada tahun 2013 yang
kemudian dijadikan sebagai sampling frame,
jumlah mahasiswa reguler FISIP UI dari
angkatan 2011 sampai dengan 2013 adalah
s e b a nya k 1 8 3 8 m a h a s i swa , d e n ga n
menggunakan rumus slovin maka diambil
200 sampel dengan menggunakan teknik
penarikan sampel simple random sampling.
Untuk data kualitatif menggunakan
purposeful method.
5. TEMUAN PENELITIAN
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
(FISIP) Universitas Indonesia (UI)
merupakan salah satu fakultas di Universitas
Indonesia yang memiliki jumlah mahasiswa
yang cukup banyak. FISIP UI sendiri memiliki
delapan Departemen yakni Antropologi, Ilmu
Administrasi, Ilmu Hubungan Internasional,
Ilmu Kesejahteraan Sosial, Ilmu Komunikasi,
Ilmu Politik, Kriminologi dan Sosiologi.

Terkait dengan pengendalian tembakau
yang ada di Universitas Indonesia, melalui
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adanya penerapan kawasan tanpa rokok,
Universitas Indonesia sudah menerapkan
adanya kawasan tanpa rokok (KTR) sejak
tahun 2011. Kebijakan kawasan tanpa rokok
ini selain melakukan pelarangan merokok di
kawasan Universitas Indonesia selain di
tempat-tempat yang telah disediakan juga
mengatur tentang pelarangan promosi,
sp on so rsh ip da n juga b ea si swa da r i
perusahaan rokok serta penjualan produk
rokok baik per bungkus maupun batangan.
FISIP UI menjadi salah satu fakultas yang
masih belum maksimal dalam penerapan
kawasan tanpa rokok. Baru sejak tahun 2014
dengan kepemimpinan dari dekan FISIP yang
baru, kawasan tanpa rokok di FISIP UI
kembali ditegakkan.

FISIP UI juga dikenal sebagai fakultas
yang begitu bebas dan terbuka dengan
berbagai pemikiran yang ada. Ditambah lagi
dengan heterogenitas dari FISIP UI sendiri.
Hal ini kemudian membuat merokok menjadi
sebuah aktivitas yang biasa saja dan malah
menjadi sebuah aktivitas sosial, bukan
menjadi sebuah penyimpangan atau aktivitas
yang membahayakan kesehatan. Berbeda
dengan berbagai mahasiswa dari fakultas
dari rumpun ilmu kesehatan seperti fakultas
kedokteran, fakultas kedokteran gigi, fakultas
kesehatan masyarakat , fakultas ilmu
keperawatan ataupun fakultas farmasi yang
lebih menyadari dan menganggap aktivitas
merokok sebagai aktivitas yang membahayakan kesehatan.

Dengan segala macam keterbukaan
pemikiran dan juga keberagaman yang ada
pada mahasiswa FISIP UI ini seolah melihat
keberagaman yang ada pada masyarakat
Indonesia pada umumnya dengan berbagai
dinamika yang ada. Penelitian ini
memberikan gambaran mengenai bagaimana
keadaan masyarakat dengan melihat
bagaimana keadaan yang ada di FISIP UI ini
sendiri.
Uji Regresi yang pertama dilakukan
dalam penelitian ini adalah untuk

mengetahui hubungan antara frekuensi
terpaan gambar peringatan kesehatan
dengan variabel persepsi khalayak.

Nilai R untuk persepsi khalayak yang
dipengaruhi gambar peringatan kesehatan
yang ada dalam kemasan adalah 0,227 dan
nilai R untuk persepsi khalayak yang
dipengaruhi gambar peringatan kesehatan
yang ada dalam iklan adalah 0, 372. Dengan
mengacu pada interpretasi hubungan antar
variabel, maka nilai R untuk kedua persepsi
yang ada dapat dikatakan memiliki hubungan
yang lemah. Sehingga, variabel terpaan
gambar peringatan kesehatan baik dalam
kemasan maupun iklan rokok lemah
mempengaruhi persepsi khalayak. Nilai R
yang positif memiliki arti bahwa hubungan
antar variabel ini hubungan yang lurus.
Selanjutnya, nilai koe isien determinasi (RSquare) yang diperoleh pada persepsi
khalayak yang dipengaruhi oleh gambar
peringatan kesehatan dalam kemasan rokok
sebesar 0,042 dan 0,51 variasi dari persepsi
dapat dijelaskan oleh adanya variasi terpaan
gambar peringatan kesehatan pada kemasan.
Nilai R pada persepsi khalayak yang
dipengaruhi oleh gambar peringatan
kesehatan dalam iklan rokok lebih besar bila
dibandingkan dengan persepsi khalayak yang
dipengaruhi oleh gambar peringatan
kesehatan dalam iklan rokok (0,372 > 0, 272).
Demikian juga yang terjadi pada nilai
koe isien determinasi (R-Square) pada
persepsi khalayak yang dipengaruhi gambar
peringatan kesehatan dalam iklan rokok lebih
besar dibandingkan dengan pada persepsi
k h a l a ya k ya n g d i p e n g a r u h i g a m b a r
peringatan kesehatan dalam kemasan rokok.
T-Test yang pertama dilakukan adalah
perbandingan antara perokok aktif dan pasif
terhadap persepsi khalayak baik yang
dipengaruhi gambar peringatan kesehatan
dalam kemasan maupun iklan rokok.

Signi ikansi pada kelompok pada kedua
ke l o m p o k ya n g d i p e n ga r u h i ga m b a r
peringatan kesehatan dalam kemasan rokok

menunjukkan angka 0,77 sedangakan
persepsi yang dipengaruhi gambar
peringatan kesehatan dalam iklan rokok
sebesar 0,947, keduanya menunjukkan angka
yang lebih besar dari nilai α (0,05 < 0,77 dan
0,05 < 0,947), dapat dikatakan pula bahwa
data diatas merupakan data heterogen dan
untuk melakukan uji t selanjutnya mengacu
pada Equal variances assumed. Untuk itu,
dapat dilihat perbandingan antara Sig.(2tailed) dengan α. Dalam uji t ini, nilai Sig.(2tailed) yakni 0,001 (persepsi khalayak yang
dipengaruhi oleh gambar peringatan
kesehatan dalam kemasan) dan 0,002
(persepsi khalayak yang dipengaruhi oleh
gambar peringatan kesehatan dalam iklan),
keduanya menunjukkan angka yang lebih
kecil dibandingkan dengan α (0,05 > 0,001
dan 0,05 > 0,002). Maka, dapat disimpulkan
bahwa ada perbedaan yang signi ikan antara
kelompok perokok aktif dan pasif baik yang
dipengaruhi oleh gambar peringatan
kesehatan dalam kemasan maupun dalam
iklan rokok. Jadi, kelompok perokok pasif
lebih memahami mengenai bahaya yang
d i t i m b u l k a n d a r i a k t iv i t a s m e ro ko k
dibandingkan dengan perokok aktif, terlebih
pada persepsi khalayak yang dipengaruhi
oleh gambar peringatan kesehatan pada iklan
rokok. Hal ini menunjukkan bahwa pada
perokok pasif, gambar peringatan kesehatan
dalam iklan rokok mampu membuat perokok
pasif lebih memahami mengenai bahaya
merokok.

Signi ikansi pada kelompok pada kedua
ke l o m p o k ya n g d i p e n ga r u h i ga m b a r
peringatan kesehatan dalam kemasan rokok
menunjukkan angka 0,77 sedangakan
persepsi yang dipengaruhi gambar
peringatan kesehatan dalam iklan rokok
sebesar 0,397, keduanya menunjukkan angka
yang lebih besar dari nilai α (0,05 < 0,77 dan
0,05 < 0,397), dapat dikatakan pula bahwa
data diatas merupakan data heterogen dan
untuk melakukan uji t selanjutnya mengacu
pada Equal variances assumed. Untuk itu,
dapat dilihat perbandingan antara Sig.(2-
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tailed) dengan α. Dalam uji t ini, nilai Sig.(2tailed) yakni 0,000 (baik pada persepsi
khalayak yang dipengaruhi oleh gambar
peringatan kesehatan dalam kemasan dan
iklan rokok), keduanya menunjukkan angka
yang lebih kecil dibandingkan dengan α (0,05
> 0,000). Maka, dapat disimpulkan bahwa ada
perbedaan yang signi ikan antara kelompok
yang pernah merokok dan tidak pernah
merokok yang dipengaruhi oleh gambar
peringatan kesehatan dalam kemasan
maupun dalam iklan rokok. Jadi, kelompok
yang tidak pernah merokok lebih memahami
mengenai bahaya yang ditimbulkan dari
aktivitas merokok dibandingkan dengan
pernah merokok, terlebih pada persepsi
khalayak yang dipengaruhi oleh gambar
peringatan kesehatan pada kemasan rokok.
Hal ini menunjukkan bahwa pada kelompok
yang belum pernah merokok, gambar
peringatan kesehatan dalam kemasan rokok
mampu membuat mereka yang belum pernah
merokok lebih memahami mengenai bahaya
merokok.
Pembahasan

Dengan melihat perbandingan ratarata menggunakan T-Test diperoleh hasil
bahwa baik pada perbandingan antara
kelompok responden perokok aktif dan pasif
juga pada kelompok responden pernah dan
tidak pernah merokok dapat disimpulkan
bahwa terdapat perbedaan rata-rata yang
signi ikan antara kedua kelompok yang
dibandingkan, baik perokok aktif atau pasif
dan pada kelompok yang pernah atau tidak
pernah merokok. Perbedaan antara kedua
nya ini membuktikan bahwa para perokok
pasif dan juga pada kelompok yang tidak
pernah merokok, sebagai kelompok yang
memiliki skor nilai rata-rata yang lebih tinggi
memiliki pemahaman yang lebih mengenai
bahaya yang ditimbulkan dari aktivitas
merokok dan aktivitas merokok
dipersepsikan sebagai sebuah kegiatan yang
berbahaya.
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Seperti yang dijabarkan oleh informan
(DAB, 22 tahun) yang seorang perokok pasif
dan tidak pernah merokok hingga wawancara
dilakukan. Menurutnya, aktivitas merokok
adalah sebuah aktivitas berbahaya dan hanya
akan menimbulkan berbagai penyakit
layaknya yang ada pada gambar peringatan
kesehatan, terlebih setelah melihat gambar
peringatan kesehatan, dia semakin meyakini
bahwa merokok begitu berbahaya bagi
kesehatan. Dia menyadari bahwa mungkin
akan terjadi perbedaan persepsi mengenai
aktivitas merokok apabila dibandingkan
dengan perokok, “Tapi mungkin beda ya sama
yang perokok, kan mereka ngerasa udah
ngerasain enaknya ngerokok gitu (DAB,
2014).”
Dia juga memberikan contoh saat
mengingatkan ayahnya untuk tidak merokok
(meskipun hanya social smoker yang hanya
merokok saat penat saja) dengan menunjuk
bahaya seperti yang ada dalam gambar
peringatan kesehatan, namun sang ayah
hanya tertawa saja. Menurutnya, ini yang
akan berbeda, karena perokok sudah
merasakan rokok sehingga tidak terlalu
memperdulikan mengenai bahaya, meskipun
sudah dijelaskan.

Pernyataan informan (DAB) ini dibuktikan dengan penjelasan informan (SMU, 21
tahun) yang pernah merokok dan menjadi
perokok aktif, meskipun waktu merokoknya
tidak rutin hanya saat merasa jenuh, stress
dan banyak pikiran. Informan menjelaskan
bahwa menurut dia, aktivitas merokok adalah
bagian dari aktivitas sosial dan tidak bisa
lepas dari lingkungan sosial dimana seorang
individu berada. Dia tahu tentang bahaya
merokok yang ditimbulkan, namun hanya
sekedar tahu dan menganggapnya bukan
sebagai sebuah masalah besar. Seperti apa
yang dikatakan oleh informan sebelumnya
karena menurut Informan SMU ini setelah
merokok dia merasakan santai, rileks dan
mengurangi beban pikirannya. Dengan

melihat gambar peringatan kesehatan yang
ada pada kemasan rokok memang sedikit
menyadarkannya tentang bahaya merokok,
namun setelah itu merokok tetap dilanjutkan.

“Kan gua ngerokok yang keliatan bukan
bungkusnya tapi ya rokoknya, di rokoknya
kan gak ada gambarnya. Kecuali setiap kali
gua ngerokok, gua liat gambar itu pas
ngerokok gua gak mau ngerokok. Tapi ketika
untuk melihat itu kan usahanya cuma bentar,
gua ambil bungkusnya, gua ambil rokoknya,
gua lihat gambarnya juga cuma sekelibat
doang habis itu bungkusnya gua jauhin gua
tutup atau gimana kek gua ngerokok, gua
bakar ya udah. Orang gua ngerokok sambil
ngobrol-ngobrol kan gak sambil ngelihat itu
gambar (SMU, 2014).”

Pernyataan SMU diatas dan penyataan
DA B s e b e l u m nya , te l a h m e n j e l a s ka n
bagaimana persespsi dari masing-masing
kelompok yang dibandingkan dengan
m e n g g u n a k a n T- t e s t d a n h a s i l ya n g
menunjukkan kesamaan tentang perbedaan
persepsi yang signi ikan antara perokok aktif
dan pasif juga kelompok yang pernah
m e ro ko k d a n t i d a k p e r n a h m e ro ko k
mengenai persepsinya tentang aktivitas
merokok.

S e p e r t i ya n g d i k e m u k a k a n o l e h
(Rachmat, 1996) perbedaan persepsi yang
terbentuk antara kedua kelompok ini dapat
dipengaruhi oleh faktor-faktor internal yang
mempengaruhi pembentukan persepsi yang
meliputi beberapa hal seperti :
Ÿ

Latar belakang

Dalam penelitian ini, latar belakang dari
informan yang mengemukakan persepsinya
mengenai aktivitas merokok yang dipengaruhi oleh gambar peringatan kesehatan
ini jelas berbeda. Informan DAB memiliki
latar belakang yang bukan perokok aktif,
tidak pernah merokok, berada di lingkungan
bersih dari asap rokok baik dari keluarga
(meskipun ayahnya social smoker) dan juga

teman-teman yang tidak merokok, tingkat
pendidikan dan literasi media yang tinggi.
Sedangkan Informan SMU, meskipun juga
memiliki tingkat pendidikan dan literasi
media yang tinggi, dia berada di lingkungan
yang banyak orang merokok, ayahnya adalah
seorang perokok, teman-teman
sepermainannya juga merokok, bahkan SMU
sudah mengenal dan mencoba merokok sejak
sekolah dasar (SD) sampai saat ini kuliah
semester tujuh, walaupun sampai sekarang
dia tidak pernah mengeluarkan uang untuk
merokok karena selalu meminta rokok
teman-temannya yang merokok. Latar
belakang yang berbeda antara DAB dan SMU
inilah yang juga membuat keduanya memiliki
persepsi yang berbeda mengenai aktivitas
merokok.
Ÿ

Pengalaman

Dengan memiliki latar belakang yang
berbeda, baik DAB maupun SMU juga
memiliki memiliki pengalaman yang tak
sama. DAB dengan pengalaman yang tidak
menyukai asap rokok karena berada di
lingkungan yang bersih tanpa asap rokok,
wajar apabila mempersepsikan bahwa
aktivitas merokok sebagai aktivitas yang
begitu berbahaya bagi kesehatan. Hal yang
berbeda dengan SMU, sebagai seorang yang
telah merasakan bagaimana rokok dapat
membuat rileks dan membuatnya melupakan
sejenak penat atau pusing yang dirasakan
juga membuat SMU mempersepsikan
aktivitas merokok sebagai hal yang tak
seperti dipersepsikan DAB sebagai aktivitas
yang berbahaya namun malah dapat
membuat rileks dan menyenangkan karena
merokok baginya adalah bagian dari aktivitas
sosial dalam lingkungan sosialnya berada.

Perbedaan persepsi yang signi ikan
dengan nilai yang ditunjukkan pada nilai
mean dalam T-test dapat dibuktikan dengan
pernyataan dari masing-masing informan
yang mewakili masing-masing kelompok
yang dibandingkan dalam T-Test tersebut
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yakni kelompok perokok aktif maupun pasif
dan juga kelompok yang pernah merokok
ataupun yang tidak pernah merokok.
Perbedaan persepsi mengenai aktivitas
merokok tersebut juga dapat dijelaskan
bahwa persepsi terbentuk dari berbagai
faktor salah satunya dari faktor internal.
Fa k t o r ya n g b e g i t u m e n o n j o l d a l a m
penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana
pembentukan perbedaan persepsi adalah
faktor latar belakang dan pengalaman yang
berbeda dari masing-masing informan atau
pada khalayak secara umum.

Seperti yang diungkapkan oleh
Informan SMU bahwa dia tahu, dia
memahami dan meyakini adanya dan tujuan
dari gambar peringatan kesehatan namun
tetap saja dia mempersepsikan aktivitas
merokok bukan sebagai aktivitas yang
berbahaya bagi kesehatan seperti yang
dipersepsikan oleh informan DAB. Sama
halnya bagi DAB yang bukan perokok pun
juga merasakan bahwa gambar peringatan
kesehatan semakin meyakinkannya saja
karena sebelumnya dia sudah memahami
bagaimana bahaya rokok yang ditimbulkan.
“Sebelumnya gue udah tahu gitu rokok
bahayanya kaya gimana, setelah tau gambar
itu ya gue sih apa ya, bisa dibilang semakin ga
pengen merokok kali ya setelah ngeliat kaya
gitu” (DAB, 2014).
Dapat dilihat bahwa benar apabila uji
regresi menyatakan bahwa hubungan yang
a d a a n t a r va r i a b e l t e r p a a n g a m b a r
peringatan kesehatan dan persepsi khalayak
adalah signi ikan positif dengan kekuatan
hubungan yang lemah.
Sebenarnya, gambar peringatan
kesehatan sedikit banyak sudah membuat
tidak nyaman khalayak baik yang perokok
aktif maupun pasif untuk merokok dan
kemudian diharapkan untuk dapat berhenti
merokok seperti dalam penelitian di berbagai
negara seperti Malaysia, Singapura dan
Thailand yang telah berhasil menggunakan
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gambar p erin gatan kese hatan un tu k
menekan pertumbuhan jumlah perokok baru
dan meningkatkan perokok yang berhenti
merokok (Simplifying the WHO FCTC Article
11 Guidelines, 2011). Terbukti dengan
pernyataan informan SMU dibawah
ini,“Ketika gua ngerokok dan lihat itu
sebenernya jadi gak pengen ngerokok, males
buat ngerokok, kaya pengen makan terus
lihat foto yang bikin gak nafsu makan. (SMU,
2014)”

Informan SMU memang menganggap
bahwa gambar peringatan kesehatan yang
sebagai sesuatu hal yang menyeramkan dan
membuatnya takut sehingga banyak cara
yang dilakukan untuk menghindari agar dia
tidak mendapat terpaan dari gambar
peringatan kesehatan tersebut. Berbagai cara
seperti merobek bungkusnya,melakban,
membeli dari retail yang menjual rokok
belum menggunakan gambar peringatan
kesehatan dalam jumlah yang banyak
(“nyetok”), saat membeli memilih gambar
yang tidak menyeramkan, membeli secara
satuan atau memindahkan ke tempat-tempat
rokok yang kini banyak dijual dan disediakan.

A p a b i l a m e r u j u k p a d a Co g n i t i v e
Disonance Theory(West & Turner, 2010),
kondisi yang dialami oleh informan SMU dan
para perokok lainnya ini adalah bagian dari
proses ketidakseimbangan yang terjadi
karena terdapat pertentangan antara nilai
yang diyakini dengan rangsangan/stimulan
yang di dapat dari gambar peringatan
kesehatan. Keyakinan mereka mengenai
aktivitas merokok yang menyenangkan,
membuat santai telah dibuat takut dan seram
d e n g a n b aya n g - b aya n g b a h aya ya n g
ditimbulkan dari aktivitas merokok ini
melalui gambar yang ada dalam gambar
peringatan kesehatan. Meskipun begitu, bagi
para perokok, ketidakseimbangandan
ketidaknyamanan ini berlangsung tidak lama
karena mereka melakukan upaya untuk
menghindari informasi supaya mencegah
terjadinya disonansi. Cara-cara seperti

merobek gambar, membuang bungkus atau
berbagai cara lainnya itulah yang dilakukan
para perokok untuk mencegah disonansi.
Inilah juga yang dapat menyebabkan perokok
cenderung memiliki pemahaman dan
persepsi tentang bahaya merokok yang
rendah karena mereka berusaha menghindari disonansi.

Sedangkan yang dialami oleh DAB atau
perokok pasif lainnya adalah disonansi yang
terjadi antara pemahaman dan rangsangan/
stimulan yang ada justru semakin diyakinkan
dengan keberadaan gambar peringatan
kesehatan. Mereka tidak melakukan hal-hal
untuk mengurangi disonansi yang ada,
karena semakin meyakini tentang disonansi
yang ada tentang bahaya dari merokok ini
sendiri seperti yang diungkapkan DAB
berikut ini, “Sebelumnya kan udah tau,tapi
gambarnya sih semakin meyakini kalo
m e ro ko k i t u b a h aya b u a t ke s e h a t a n
(DAB,2014)”
Cognitive Dissonance tidak hanya terjadi
pada perokok yang merasakan disonansi dan
berusaha untuk menguranginya dengan
melakukan berbagai macam hal untuk
menghindari terpaan yang ada, namun bagi
yang belum pernah merokok maupun
perokok aktif, terjadinya cognitive
dissonance dipertahankan karena semakin
membuat yakin tentang bahaya rokok yang
ditimbulkan.
Gambar peringatan kesehatan sebagai
media yang digunakan untuk menyampaikan
tentang bahaya merokok ini dalam proses
pembentukan persepsi menjadi
rangsangan/stimulanyang mempengaruhi
persepsi mengenai aktivitas merokok yang
terbentuk kemudian. Selain faktor internal
yang telah dibahas sebelumnya, dalam
pembentukan persepsi juga terdapat faktor
eksternal yang meliputi :
Ÿ

Intensitas

Penggunaan gambar peringatan
kesehatan baik pada kemasan maupun iklan

rokok diharapkan memiliki intensitas tinggi
untuk dapat mempengaruhi persepsi
khalayak mengenai aktivitas merokok.
Namun, dalam penerapannya dianggap tidak
sesuai dengan yang diharapkan. Menurut
SMU, gambar peringatan kesehatan yang ada
baik dalam kemasan maupun iklan itu
intensitasnya kurang. Untuk kemasan,
gambar peringatan kesehatan hanya dilihat
beberapa saat saja, apalagi untuk diiklan yang
dilihat hanya sekilas saja.

“... sebenernya dengan liat intensitas
iklan dan PHW gak sebanding untuk bikin
orang berhenti merokok, karena orang udah
terlalu sering melihat yang keren-keren
doang dibandingkan dengan yang serem yang
bahaya yang cuma seupil seiprit itu...”(SMU,
2014)

Hal serupa juga diungkapkan oleh
informan DAB, dia juga merasa intensitas
gambar peringatan kesehatan sangaT kurang.
Terlebih bagi dia yang bukan perokok yang
tidak setiap saat melihat gambar peringatan
kesehatan. Bahkan, dia baru mengetahui
seluruh jenis gambar peringatan kesehatan
yang diterapkan di Indonesia saat mengisi
kuesioner penelitiannya. Hal ini karena dia
lebih sering melihat yang ada dalam iklan,
sedangkan gambar yang digunakan dalam
iklan hanya ada satu.

Rendahnya intensitas dari rangsangan/
stimulan gambar peringatan kesehatan ini
juga yang membuat gambar peringatan
kesehatan baik yang ada di kemasan maupun
iklan tidak terlalu mempengaruhi persepsi
khalayak mengenai aktivitas merokok.
Ukuran

Tak jauh berbeda dengan intensitas,
ukuran juga menjadi faktor eksternal yang
mempengaruhi persepsi khalayak. Setelah
gambar peringatan kesehatan dianggap tidak
cukup intens menerpa khalayak, ukuran juga
menjadi masalah yang cukup penting,
te r u t a m a b a g i ya n g p e ro ko k ka re n a
kebanyakan perokok menganggap ukuran
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gambar yang sekarang sudah tepat agar tidak
membuat disonansi untuk mereka.

“Mmmmm menurut gue ga terlalu
efektif, ukurannya kecil. Kalo diiklan rokok,
orang malah lebih fokus sama elemen iklan
yang lain karena gambarnya kecil. Kedua
gambarnya ga seserem itu, jadi yaaa gitu.
(DAB, 2014)”
Menurut DAB dan beberapa responden
yang bukan perokok juga beranggapan bahwa
untuk gambar peringatan kesehatan dalam
kemasan rokok harusnya memiliki ukuran
gambar peringatan kesehatan yang menutupi
seluruh kemasan rokok tersebut, sehingga
tujuan tercapai. Sedangkan untuk iklan rokok
juga perlu diperbesar atau tidak perlu ada
iklan rokok di Indonesia.

Selain ukuran, beberapa responden
menilai gambar yang dipilih sebagai gambar
peringatan kesehatan untuk beberapa tidak
menyeramkan dan aneh.

“2 diantara 5 gambar itu menyeramkan.
Jadi yang gambar hati, paru-paru ini gambar
leher bolong iya tenggorok sama kanker
mulut. cuma ada 2 tuh yang aneh yang ada
gambar tengkorak sama gambar ngerokok di
depan anak-anak”(SMU, 2014)

Sedangkan menurut DAB, gambar yang
kini digunakan kurang dapat merepresentasikan seluruh kalangan perokok, karena
kebanyakan menggambarkan bapak-bapak,
sehingga khalayak mempersepsikan bahwa
seluruh bahaya merokok yang ditimbulkan
tersebut hanya akan terjadi pada orang tua
saja.

Bagi perokok, seperti pada informan
SMU, dari berbagai penggunaan gambar
peringatan kesehatan yang ada baik dalam
iklan rokok maupun kemasan rokok, gambar
peringatan pada kemasan rokok lebih dirasa
mempengaruhi persepsinya tentang aktivitas
merokok meskipun dengan terpaan yang
tidak begitu besar seperti yang telah
dijelaskan sebelumnya. Hal ini berbeda
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dengan informan, DAB yang bukan perokok,
baginya gambar peringatan kesehatan dalam
iklan rokok lebih mempengaruhinya dalam
persepsi mengenai aktivitas merokok.
Menurutnya, hal ini dipengaruhi oleh terpaan
media yang diperolehnya yang lebih banyak
dari gambar peringatan kesehatan dalam
iklan rokok dibandingkan dengan yang
berada di kemasan.

Sama seperti yang ditunjukkan oleh uji
regresi yang ada, responden yang lebih
banyak merupakan perokok pasif dan tidak
pernah merokok memiliki kecenderungan
bahwa persepsi mereka mengenai aktivitas
merokok dipengaruhi oleh gambar
peringatan kesehatan dalam iklan rokok
sedikit lebih kuat dibandingkan dengan yang
dipengaruhi oleh gambar peringatan
kesehatan dalam kemasan. Hal ini
dikarenakan terpaan media yang didapatkan
oleh khalayak yang dipengaruhi aktivitas
merokoknya masing-masing dapat
mempengaruhi persepsinya mengenai
aktivitas merokok.

Maka, untuk menjelaskan hubungan
antara terpaan gambar peringatan kesehatan
baik dalam kemasan maupun iklan rokok ini
yang dapat diketahui bahwa terdapat
hubungan yang signi ikan positif dengan
tingkat kekuatan yang lemah. Hal ini
menandakan bahwa banyak faktor dan hal
lain yang dapat mempengaruhi persepsi
khalayak mengenai aktivitas merokok. Selain
itu, apabila dilihat dari perbandingan
perokok pasif dan aktif juga kelompok yang
pernah merokok dan tidak pernah merokok
menunjukkan hasil yang sama yakni terdapat
perbedaan yang signi ikan antara nilai mean
kedua kelompok ini dalam persepsi khalayak
mengenai aktivitas merokok. Persepsi
khalayak ini juga terbentuk melalui sebuah
proses dan dipengaruhi oleh beberapa faktor,
baik faktor internal maupun eksternal.
Faktor-faktor tersebut juga yang dapat
mempengaruhi pembentukan persepsi
khalayak.

6. KESIMPULAN

DAFTAR PUSTAKA

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara terpaan gambar
peringatan kesehatan terhadap persepsi
khalayak terkait dengan aktivitas merokok.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah
dilakukan dapat diketahui bahwa terdapat
pengaruh yang signi ikan positif dari variabel
terpaan gambar peringatan kesehatan baik
dalam kemasan maupun iklan rokok
terhadap variabel persepsi khalayak terkait
aktivitas merokok. Berdasarkan hasil
perhitungan regresi yang dilakukan dapat
diketahui pula variabel terpaan gambar
peringatan kesehatan baik dalam kemasan
maupun iklan rokok terhadap persepsi
memiliki pengaruh yang lemah. Terpaan
gambar peringatan baik dalam kemasan dan
iklan rokok tidak berpengaruh besar
terhadap persepsi khalayak terkait aktivitas
merokok dan masih terdapat faktor-faktor
lain yang dapat mempengaruhi persepsi
khalayak terkait dengan aktivitas merokok
yang terdiri dari faktor internal dan
eksternal.Aktivitas merokok dalam hal ini
terkait dengan merokok atau tidak merokok
juga pernah atau tidak pernah merokok juga
mempengaruhi persepsi khalayak dengan
terdapat perbedaan persepsi yang signi ikan
antara kelompok perokok aktif dan pasif juga
pada kelompok yang pernah atau tidak
pernah merokok.
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Abstrak

Tujuan pencantuman Peringatan Kesehatan Bergambar (PKB) pada bungkus rokok adalah
mencegah remaja dari kebiasaan merokok. Dengan melihat gambar menakutkan pada PKB, remaja
perokok juga diharapkan termotivasi berhenti merokok. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui bagaimana pesan persuasif yang berusaha memunculkan rasa takut berperan dalam
proses penerimaan atau penolakan pesan pada siswa yang pernah mendapat intervensi program
berhenti merokok bernama Not on Tobacco (NOT) dengan yang belum pernah mendapatkannya.
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain Rapid Asessment Procedures (RAP).
Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah wawancara mendalam. Hasil penelitian
menunjukkan siswa yang mendapat intervensi program berhenti merokok memiliki keyakinan diri
yang lebih tinggi untuk dapat mengurangi konsumsi rokok atau berhenti merokok dengan mudah
dibandingkan siswa yang tidak mendapat intervensi. Mereka yang mendapat intervensi juga
menunjukkan penerimaan pesan paling baik. Hal ini terlihat dari perubahan niat, sikap, dan
perilaku informan ke arah yang positif, berkaitan dengan perilaku merokok. Sementara itu, siswa
yang tidak mendapat intervensi menunjukkan penolakan pesan akibat tidak dapat mengendalikan
rasa takut. Hal ini tercermin dari perilaku siswa yang menghindari melihat PKB. Guna
meningkatkan keyakinan perokok remaja untuk berhenti merokok, perlu ditambahkan informasi
rekomendasi berhenti merokok pada PKB putaran kedua.
Kata kunci: Merokok; Peringatan Kesehatan Bergambar; Remaja
1. PENDAHULUAN

Survey Pusat Penelitian Kesehatan
Universitas Indonesia (PPK-UI) (2012)
mengungkapkan 39,7% siswa Sekolah
Menengah Atas (SMA) di Kota Depok pernah
mencoba rokok. Siswa SMA yang dalam
setahun merokok jumlahnya mencapai
33,7%. Guna membantu remaja perokok
berhenti merokok, PPK-UI bekerja sama
d e n g a n D i n a s Ke s e h a t a n d a n D i n a s
Pendidikan Kota Depok mengadakan
program berhenti merokok bernama Not on
Tobacco (NOT) di SMA Yapemri dan SMKN 2

pada tahun 2013 (Anggun, Damayanti, &
Rachmanto, 2013).

Sejak 24 Juni 2014, Kementerian Kesehatan
(2012) mewajibkan perusahaan rokok untuk
mencantumkan peringatan kesehatan
bergambar (PKB) dalam setiap kemasan
rokok yang dijual. Untuk putaran pertama,
terdapat lima gambar yaitu kanker mulut,
orang merokok dengan asap yang
membentuk tengkorak, kanker tenggorokan,
orang merokok dengan anak didekatnya, dan
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kanker paru. Tiga dari lima PKB mengunakan
gambar menyeramkan berupa penyakit
kanker. Ketiga gambar tersebut berusaha
memunculkan rasa takut para perokok
terhadap akibat merokok. Dengan munculnya
rasa takut , diharapkan para perokok
menerima pesan yang ada dalam PKB. Pada
kenyataannya, strategi menakut-nakuti tidak
selamanya berhasil. Para perokok mungkin
saja menolak pesan yang ada.

Dengan pendekatan kualitatif, peneliti ingin
menggali lebih dalam bagaimana siswa SMA
Yapemri dan SMKN 2 yang mendapat
intervensi NOT dan yang tidak, memproses
kesan menakutkan dalam PKB. Peneliti juga
ingin mengetahui apakah tema-tema yang
muncul akan senada dengan komponen
Extended Parallel Process Model (EPPM) dari
Kim Witte. Penelitian ini penting dilakukan
untuk menjelaskan kapan dan bagaimana
strategi menakut-nakuti dalam PKB berhasil
atau gagal pada tiap siswa.
2. TINJAUAN TEORITIS
2.1 Extended Parallel Process Model
(EPPM)
Model yang dirumuskan Kim Witte pada
tahun 1992 ini terdiri dari lima komponen
utama yaitu:
2.1.1 Kesan Menakutkan

Adalah pesan persuasif yang berusaha
memunculkan rasa takut dengan menggambarkan ancaman serius yang mungkin
terjadi pada seseorang. Pesan tersebut juga
menampilkan rekomendasi yang mudah dan
efektif dilakukan seseorang dalam rangka
menghindari ancaman.
2.1.2 Rasa Takut

Adalah reaksi emosional negatif terhadap
sebuah ancaman. Rasa takut dinilai berdasarkan seberapa menyeramkan atau mengkhawatirkan sebuah ancaman bagi
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seseorang.

2.1.3 Persepsi Ancaman
Ancaman sebagai komponen pesan
menekankan pada seberapa seram gambar
atau pesan mengenai keparahan sebuah
ancaman bagi populasi dan kerentanan
populasi mengalami ancaman tersebut.
Sedangkan persepsi terhadap ancaman
merupakan evaluasi subjektif individu
terhadap ancaman yang ada di dalam pesan.
Persepsi terhadap ancaman terdiri dari dua
dimensi, yaitu persepsi terhadap keparahan
dan persepsi terhadap kerentanan.

2.1.4 Persepsi Ef icacy

Ef icacy sebagai karakteristik pesan terdiri
dari response ef icacy dan self-ef icacy.
Response ef icacy adalah pesan dapat
menunjukkan efektivitas sebuah tindakan
untuk mencegah ancaman, sedangkan selfe f i c a c y a d a l a h i n fo r m a s i m e n g e n a i
kemampuan khalayak untuk melakukan
tindakan yang direkomendasikan.

Perceived ef icacy dide inisikan sebagai
kesadaran khalayak mengenai efektivitas,
kemungkinan, dan kemudahan tindakan
yangdirekomendasikan gunameminimalisir
atau menghindari ancaman. Komponen ini
terdiri dari perceived response ef icacy dan
perceived self-ef icacy.
2.1.5 Respons

Dalam EPPM terdapat tiga jenis respons yang
mungkin dialami seseorang setelah melihat
pesan dengan kesan menakutkan. Ketiga
respons tersebut adalah kontrol bahaya
(danger control), kontrol rasa takut(fear
control), dan tidak ada respons (no response).

Kontrol bahaya adalah proses kognitif yang
mendorong seseorang melindungi dirinya
karena ia percaya dapat mencegah ancaman
yang mungkin terjadi. Seseorang yang
dominan berada pada proses ini akan
menunjukkan penerimaan pesan yang

ditandai dengan perubahan sikap, niat, atau
perilaku sehubungan dengan pesan yang
direkomendasikan.

dengan tahapan mendeskripsikan informan,
membuat transkrip wawancara,
mengorganisasi data, mengategorisasi data,
meringkas data, mengidenti ikasi variabel
d a n h u b u n g a n a n t a r va r i a b e l , s e r t a
mengambil kesimpulan. Strategi pengujian
validitas data dilakukan dengan triangulasi
sumber dimana peneliti membandingkan dan
melakukan kontras data dengan menggunakan dua kategori informan berbeda,
yaitu siswa yang mendapat intervensi NOT
dan yang tidak.

Tidak ada respons berarti seseorang tidak
mempertimbangkan pesan sebagai ancaman,
m e n g a n g g a p d i r i nya t i d a k m u n g k i n
mengalami ancaman tersebut, atau bahkan
tidak menyadari adanya ancaman.

4. HASIL

3. METODE PENELITIAN

a. Rasa takut

Kontrol rasa takut adalah proses emosional
yang terjadi ketika seseorang dihadapkan
pada ancaman dan orang tersebut merasa
tidak dapat melakukan apapun untuk
mengatasinya. Seseorang yang dominan
berada pada proses ini akan menunjukkan
penolakan pesan yang ditandai dengan
perilaku penghindaran, minimasi pesan, atau
mempersepsikan pesan yang direkomendasikan dimanipulasi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan
kualitaif dengan jenis Rapid Asessment
Procedures (RAP). Penelitian ini dilakukan di
SMA Yapemri dan SMKN 2, Kota Depok pada
Januari hingga Februari 2015. Informan yang
digunakan berjumlah 12 orang yaitu 6 siswa
perokok di SMA Yapemri (3 siswa yang
pernah mengikuti program NOT dan 3 siswa
yang tidak pernah mengikutinya) dan 6 siswa
perokok di SMKN 2 (3 siswa yang pernah
mengikuti program NOT dan 3 siswa yang
tidak pernah mengikutinya). Pengumpulan
data dilakukan dengan metode Wawancara
Mendalam (WM). Sebelum diwawancara,
peneliti menunjukkan kelima PKB pada
informan kemudian meminta mereka
mengurutkan PKB dari yang dianggap paling
menakutkan hingga paling tidak
menakutkan. Setelah itu peneliti mengajukan
pertanyaan untuk tiap gambar yang dianggap
menakutkan.

Instrumen penelitian adalah pedoman
pertanyaan dan catatan pengamatan peneliti
pada informan. Analisis data dilakukan

D a l a m b a b i n i p e n e l i t i m e m a p a rka n
rangkuman jawaban informan (baik dari
kelompok intervensi NOT dan tidak)
terhadap masing-masing tema EPPM di tiap
PKB yang dianggap menakutkan.
Hampir seluruh informan, baik yang
pernah mendapat intervensi maupun
yang tidak, menganggap PKB kanker
mulut sebagai peringatan yang
menakutkan. Mereka takut karena
gambar ini memperlihatkan bibir yang
terbakar, gosong, bernanah, bengkak, dan
seperti disundut. Hal ini tergambar dari
pernyataan salah satu informan:
“Itu.. bibirnya kebakar, terus ada

Gambar 1: Kanker Mulut
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nanah-nanah gitu. Itu agak-agak
berdarah gitu.” (I5)

b. Keparahan

Hampir seluruh informan, baik yang
mendapat intervensi maupun yang tidak,
berpendapat bahwa kanker mulut
merupakan penyakit yang parah karena
dapat membahayakan hidup, menyiksa,
membuat malu, dan bahkan mengakibatkan kematian. Hal ini tergambar
dari pernyataan salah satu informan
berikut:
“Parah sih. Jadi susah makan sama
susah ngapa-ngapain. Bikin malu juga
iya. Mematikan juga iya.” (I10)

c. Kerentanan

Sebagai perokok, sebagian informan yang
mendapat intervensi maupun tidak,
mengaku terpikir suatu saat dapat
menderita kanker mulut setelah melihat
PKB ini. Hal ini tergambar dari pernyataan
salah satu informan berikut:

“Kalo kepikiran (terkena) iya, tapi
y a j a n g a n s a m p e y a ka k . Ya
ngebayangin aja gimana kalo kayak
gitu jadinya. Mungkin udah ngga
mau hidup ya kak. Hidup juga udah
males. Keluar sana-sini jadi malu.”

(I2)

Sebagian lainnya mengaku tidak
kepikiran terkena penyakit ini
walaupun mereka seorang perokok.
Alasannya antara lain, anggapan
informan bahwa konsumsi rokoknya
masih dalam batas wajar, umur
informan yang masih muda, dan
belum adanya bukti langsung
mengenai kanker mulut yang dilihat
informan.

d. Keyakinan respon

Menurut para informan, hal-hal yang
dapat menjauhkan mereka dari
terkena kanker mulut adalah tidur
teratur, menerapkan pola makan
sehat, olahraga, dan mengurangi
ko n s u m s i ro ko k a t a u b e rh e n t i
merokok.

e. Keyakinan diri

Untuk keyakinan mengurangi
ko n s u m s i ro ko k a t a u b e rh e n t i
merokok dengan mudah, sebagian
besar informan yang mendapat
intervensi mengaku yakin dapat
melakukannya. Hal ini tergambar dari
pernyataan informan berikut:
“Yakin banget (bisa mengurangi/
berhenti merokok dengan mudah)
kak, pasti bisa. Kan udah ada niat
sama pendirian kuat lah kak
pokoknya.” (I2)
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Gambar 2: Kanker Tenggorokan

Untuk kelompok yang tidak mendapat
intervensi, sebagian besar informan
mengaku belum yakin dapat
mengurangi konsumsi rokok atau
berhenti merokok dengan mudah
karena kebanyakan teman-teman
sekitarnya merokok,

a. Rasa takut

Seluruh informan, baik yang mendapat
intervensi maupun tidak, menganggap
P K B k a n ke r t e n g g o ro k a n s e b a g a i
peringatan yang menakutkan. Hal yang
membuat mereka takut adalah
tenggorokan yang bolong dan amandel
yang keluar, seperti terungkap dari
pernyataan informan berikut:

Sementara itu, sebagian informan lainnya
(mayoritas berasal dari kelompok yang
mendapat intervensi), mengaku tidak
terpikir suatu saat dapat mengalami

“Serem nih kak. Tenggorokannya
bolong bikin nafas jadi susah. Ini
amandelnya juga keluar.” (I8)

b. Keparahan

Hampir seluruh informan, baik yang
mendapat intervensi maupun tidak,
menganggap kanker tenggorokan sebagai
penyakit yang parah karena dapat
membuat hidup menderita, malu, dan
bahkan mematikan. Hal ini tergambar dari
pernyataan berikut:

“Parah banget deh kak. Soalnya kan
dokter juga kan mungkin belum bisa ya
memperbaiki lehernya kayak semula.
Nyiksa juga pasti, soalnya kan kemanamana pake selang. Bahkan bisa
mematikan juga nih kak.” (I6)

Hanya seorang informan dari kelompok
yang tidak mendapat intervensi
beranggapan bahwa penyakit ini tidak
terlalu parah karena masih bisa diobati.

c. Kerentanan

Sebagian besar informan, baik yang
mendapat intervensi maupun tidak,
mengaku terpikir suatu saat dirinya
mungkin menderita kanker tenggorokan
setelah melihat gambar ini:

“Bisa juga, kepikiran (terkena) juga.
Soalnya kan asep rokok kan masuk ke
paru-paru lewat tenggorokan. Jadi kalo
misalnya makin lama ngerokok kan
asepnya ngumpul di tenggorokan, bisa
sampe kayak gini.” (I9)

Gambar 3: Kanker Paru
a. Rasa takut

Seluruh informan, baik yang mendapat
intervensi maupun tidak, menganggap
PKB kanker paru sebagai gambar yang
menakutkan. Hal-hal yang membuat
mereka takut adalah paru-paru yang
menghitam, paru-paru yang luka/
bernanah, dan bagian dada yang dibelek.
Berikut ungkapan salah seorang
informan:
“Itu paru-parunya, ada lukanya, sampe
item-item gitu. Dibelek juga bikin
serem.” (I9)

b. Keparahan

Seluruh informan baik yang mendapat
intervensi maupun tidak, berpendapat
bahwa kanker paru merupakan penyakit
yang parah karena dapat membahayakan
hidup, menyiksa, dan bahkan mematikan.

“Parah kak... Itu bisa nyakitin
pernafasan sendiri... Terganggu lah
pernafasan...Membuatorang menderita
juga kak, sampe bisa meninggal juga
kan gara-gara ini.” (I5)
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c. Kerentanan

Sebagian besar informan yang mendapat
intervensi maupun tidak, mengaku
pernah terpikir suatu saat dirinya
mungkin mengalami kanker paru akibat
merokok setelah melihat gambar ini. Hal
ini terungkap dari pernyataan informan
berikut:
“Kepikiran (terkena) kak. Pastilah.
Kepikiran bisa aja suatu saat terjadi
sama saya yang ngerokoknya berat gitu
kak.” (I7)

Sementara itu, sebagian kecil informan
(mayoritas berasal dari kelompok yang
tidak pernah mendapat intervensi)
mengaku tidak pernah terpikir bisa
mengalami kanker paru karena menurut
informan konsumsi rokoknya masih
wajar, umurnya masih muda, dan belum
ada bukti langsung yang informan lihat.
“Ngga pernah (kepikiran terkena), saya
ga pernah mikirin kayak gitu. Soalnya
kan masih muda juga. Ga mungkin kena
yang kayak gini.” (I12)

d. Keyakinan respon

Menurut sebagian besar informan, baik
yang mendapat intervensi maupun tidak,
kanker paru dapat dihindari dengan
menerapkan pola makan sehat, olahraga,
dan mengurangi konsumsi rokok atau
berhenti merokok. Dalam penelitian ini
juga diketahui seorang informan yang
berasal dari kelompok yang tidak
diintervensi, mengatakan tidak mungkin
dapat terhindar dari kanker paru karena
merokok.
“Kalo misalkan paru-paru, otomatis
kan asep rokok masuk kesini. Jadi ga
mungkin aja dihindarin gitu.” (I4)

e. Keyakinan diri
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Untuk keyakinan mengurangi konsumsi
rokok atau berhenti merokok, sebagian
besar informan (mayoritas berasal dari
kelompok yang mendapat intervensi)
merasa yakin dapat mengurangi atau
berhenti merokok dengan mudah, seperti
ungkapan seorang informan berikut:
“ Ya k i n b a n g e t ( b i s a b e r h e n t i /
mengurangi rokok dengan mudah)
kak. Sekarang udah punya, apa ya
namanya, pendirian gitu kak. Pendirian
pingin berhenti. Ada niat kuat juga
untuk berhenti merokok.” (I2)

Sementara itu, sebagian kecil informan
(berasal dari kelompok yang tidak
mendapat intervensi) belum merasa
yakin dapat mengurangi atau berhenti
merokok dengan mudah.
5. PEMBAHASAN

Dalam bab ini peneliti membahas apakah
tema-tema penelitian yang muncul dari
ketiga peringatan bergambar penyakit, sesuai
dengan konsep Extended Parallel Process
Model (EPPM) oleh Kim Witte.
a. Rasa Takut

Secara umum, jawaban-jawaban informan
mengenai rasa takut yang ditimbulkan dari
peringatan bergambar penyakit sesuai
dengan konsep rasa takut seperti yang
dide inisikan Witte (1994) dalam teori EPPM.
Hal ini tergambar dari jawaban para informan
yang mengarah pada reaksi emosional
internal, seperti perasaan “takut,” “seram,”
“ngeri,” dan “jijik,” ketika diperlihatkan ketiga
peringatan bergambar penyakit.

Untuk pola jawaban informan, tidak terlihat
adanya perbedaan antara kelompok yang
mendapat intervensi dengan kelompok yang
tidak mendapat intervensi. Hampir seluruh
informan dari kedua kelompok menganggap
ketiga peringatan bergambar penyakit

sebagai gambar yang menakutkan.
b. Persepsi Keparahan

Secara umum, jawaban-jawaban informan
mengenai tingkat keparahan dari penyakit
yang terdapat dalam peringatan bergambar
sesuai dengan konsep persepsi keparahan
seperti yang dide inisikan oleh Witte (1994)
dalam teori EPPM. Jawaban informan
mengarah pada keyakinan mereka mengenai
signi ikansi dan besaran ancaman yang
ditunjukkan ketiga peringatan bergambar
penyakit, seperti dapat “membahayakan
hidup,” “menyiksa,” “membuat hidup
mend erita,” “membuat malu,” hingga
“mematikan.”

Untuk pola jawaban informan, tidak terlihat
adanya perbedaan antara kelompok yang
mendapat intervensi dengan yang tidak.
Hampir seluruh informan dari kedua
kelompok menganggap ketiga peringatan
bergambar penyakit menunjukkan suatu
keparahan.
c. Persepsi Kerentanan

Secara umum, jawaban-jawaban informan
mengenai kerentanan mereka akan terkena
penyakit yang terdapat dalam peringatan
bergambar sesuai dengan konsep persepsi
kerentanan seperti yang dide inisikan oleh
Witte (1994) dalam teori EPPM. Jawaban
informan mencerminkan keyakinan atas
risiko dirinya mengalami ancaman seperti
yang ditunjukan ketiga peringatan bergambar penyakit, seperti “tidak yakin
terkena,” “yakin mungkin terkena,” hingga
“sangat yakin terkena.” Tidak seperti pada
tema rasa takut dan persepsi keparahan, pada
tema persepsi kerentanan terlihat perbedaan
pola jawaban antar kelompok yang mendapat
intervensi dengan yang tidak. Perbedaan
tersebut muncul pada PKB kanker mulut dan
kanker tenggorokan.
d. Persespi Keyakinan Respon

Ketiga peringatan bergambar penyakit yang

beredar pada putaran pertama tidak
memiliki pesan rekomendasi bagi perokok
untuk berhenti merokok.Pada penelitian ini,
komponen persepsi keyakinan respon
berusaha menggali hal-hal apa saja yang
dianggap informan dapat dilakukan untuk
menghindari ancaman yang ditunjukkan
ketiga peringatan bergambar penyakit.

Secara umum, tidak ditemukan adanya
perbedaan pola jawaban pada informan di
kelompok yang mendapat intervensi dengan
yang tidak. Sebagian besar informan
meyakini dengan menerapkan pola makan
sehat, olahraga, dan mengurangi konsumsi
rokok atau berhenti merokok, dirinya dapat
terhindar dari penyakit yang ditunjukkan
ketiga PKB.

e. Persepsi Keyakinan Diri

Dalam tema ini ditanyakan tentang seberapa
yakin informan dapat mengurangi konsumsi
rokok atau berhenti merokok dengan mudah.
Jawaban yang munculpun terlihat bervariasi,
seperti tidak yakin, agak yakin, yakin, hingga
sangat yakin.

Secara umum, terlihat adanya perbedaan pola
jawaban pada informan kelompok yang
mendapat intervensi dengan yang tidak.
Sebagian besar informan pada kelompok
yang mendapat intervensi mengatakan yakin
d a n s a n ga t ya k i n d a p a t m e n g u ra n g i
konsumsi rokok atau berhenti merokok
dengan mudah. Sedangkan pada kelompok
yang tidak mendapat intervensi, sebagian
besar informan merasa tidak yakin dan agak
yakin dapat mengurangi konsumsi rokok atau
berhenti merokok dengan mudah.
f. Motivasi Protektif – Proses Kontrol
Bahaya

Dalam EPPM, motivasi protektif dan proses
kontrol bahaya adalah bagian yang saling
berkaitan. Menurut Popova (2012), proses
kontrol bahaya adalah proses kognitif yang
memunculkan motivasi protektif, terjadi
ketika seseorang meyakini dirinya dapat
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m e n gh i n d a r i s e b u a h a n c a m a n l e wa t
perubahan diri yang bersifat protektif.

Sebagian besar informan yang dominan
berada pada proses kontrol bahaya berasal
dari kelompok yang mendapat intervensi.
Mereka memiliki persepsi ancaman dan
persepsi keyakinan yang sama-sama tinggi
sehingga membuat mereka mengembangkan
motivasi protektif yang berujung pada
penerimaan pesan. Bentuk penerimaan
pesan terlihat antara lain dengan perubahan
sikap informan terhadap perilaku merokok
dan perubahan niat informan berupa rencana
berhenti merokok.

g. Motivasi Defensif – Proses Kontrol Rasa
Takut

Sama halnya dengan motivasi protektif dan
proses kontrol bahaya, motivasi defensif dan
proses kontrol rasa takut juga merupakan
bagian yang saling berkaitan dalam EPPM.
Proses kontrol rasa takut adalah proses
emosional yang memunculkan motivasi
defensif, terjadi ketika seseorang dihadapkan
pada ancaman yang serius dan mungkin
terjadi pada dirinya, namun seseorang tidak
yakin dapat melakukantindakanyang
direkomendasikan atau dirinya tidak yakin
tindakan tersebut efektif (Popova, 2012).

Sebagian besar informan yang dominan
berada pada proses kontrol rasa takut berasal
dari kelompok yang tidak mendapat
intervensi. Para informan memiliki persepsi
ancaman yang tinggi, namun keyakinannya
untuk dapat mengurangi konsumsi rokok
atau berhenti merokok terbilang rendah.
Perasaan takut yang dialami informan
membuat mereka mengembangkan motivasi
defensif yang berujung pada upaya-upaya
penolakan pesan, misalnya de ngan
menghindari melihat peringatan bergambar
seram atau menanggapi pesan yang dianggap
berlebihan dengan candaan.
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6. KESIMPULAN
Berdasarkan penelitian mengenai peran
ke s a n m e n a ku t k a n p a d a p e r i n g a t a n
kesehatan bergambar (PKB) di bungkus
rokok yang telah dilakukan di SMA Yapemri
dan SMKN 2 Depok, dapat disimpulkan
bahwa:
a. Tema rasa takut, persepsi ancaman, dan
persepsi kerentanan yang muncul dalam
penelitian ini sesuai dengan konsep ketiganya
dalam EPPM oleh Kim Witte.

b. Tema persepsi keyakinan respon dan
keyakinan diri dalam penelitian ini tidak
merujuk pada konsep perceived response
ef icacy dan perceived self-ef icacy dalam
EPPM karena PKB pada putaran pertama
tidak memiliki komponen ef icacy.

c. Tidak ditemukan adanya perbedaan pola
jawaban informan yang mendapat intervensi
NOT dengan yang tidak, pada tema rasa takut,
persepsi keparahan, dan persepsi keyakinan
respon.

d. Ditemukan adanya perbedaan pola
jawaban informan yang mendapat intervensi
NOT dengan yang tidak, pada tema persepsi
kerentanan dan persepsi keyakinan diri.

e. Sebagian besar informan dari kelompok
intervensi NOT memiliki keyakinan diri yang
lebih tinggi untuk dapat berhenti merokok
dengan mudah dibandingkan informan dari
kelompok yang tidak mendapat intervensi.
Hal ini membuat mereka mengembangkan
motivasi protektif yang berujung pada
penerimaan pesan.
7. SARAN
a. Bagi Kementerian Kesehatan

Untuk PKB putaran kedua di Indonesia,
gambar menakutkan masih dapat dipakai
karena hasil penelitian ini menunjukkan
gambar menakutkan dianggap efektif

meningkatkan kesadaran remaja akan
bahaya merokok dan meyakinkan mereka
u n t u k b e r h e n t i m e ro ko k . Pa d a P K B
selanjutnya juga kiranya perlu menambahkan
pesan mengenai keuntungan dari berhenti
merokok, tips untuk berhenti merokok, serta
pesan yang memotivasi untuk berhenti
merokok.
b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Meskipun tema-tema yang ditemukan dalam
penelitian ini sejalan dengan komponen
dalam teori EPPM, pendekatan kualitatif yang
digunakan tidak mampu menunjukkan
hubungan antara tema-tema tersebut secara
akurat . Untuk itu, penelitian dengan
pendekatan kuantitatif perlu dilakukan agar
hubungan antar variabel (misalnya, rasa
takut dengan persepsi ancaman) atau
pengaruh dari variabel satu ke variabel lain
(misalnya, pengaruh persepsi keyakinan
terhadap pengendalian bahaya) dapat
diketahui secara lebih akurat. Penelitian
lanjutan dengan pendekatan kuantitatif juga
akan lebih mampu menjangkau target
populasi yang lebih luas dan lebih beragam
dari sisi geogra i (urban-rural), kelompok
usia (remaja-dewasa), pendidikan, maupun
ekonomi.

Penelitian kuantitatif dengan desain
eksperimen juga diperlukan untuk
mengujicoba apakah peringatan bergambar
dengan pesan ef icacy dapat lebih

meningkatkan persepsi ef icacy
dibandingkan dengan peringatan kesehatan
tanpa pesan ef icacy.
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Abstrak

Prevalensi perokok remaja usia 10 – 15 tahun di Indonesia terus meningkat. Untuk mengatasi hal
tersebut, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2012 tentang
Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.
Pemasangan peringatan bergambar sebagaimana yang diperintahkan oleh Peraturan Pemerintah
tersebut telah efektif dijalankan mulai bulan Juli 2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
dampak peringatan bergambar pada bungkus rokok terhadap kebiasaan merokok peserta didik di
SMPN 163 Jakarta.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode pontong lintang. Pengambilan data
melalui kuisioner dilakukan pada tanggal 23 September 2014 terhadap 65 siswa laki-laki kelas 7, 8,
dan 9 di SMPN 163 Jakarta yang dipilih secara acak dan accidental. Rata-rata umur responden
adalah 12 – 15 tahun.

Penelitian ini menemukan satu dari 3 siswa laki-laki merupakan perokok aktif. Sebanyak 88%
reponden mengakui bahwa mereka dikelilingi oleh para perokok. Sebanyak 63% responden
mengetahui zat-zat yang terkandung dalam rokok, 83% responden telah mengetahui penyakitpenyakit akibat merokok, dan 95% percaya dengan penyakit yang dapat ditimbulkan oleh rokok.
Akibat sering melihat gambar penyakit akibat rokok yang tercantum pada bungkus rokok,
sebanyak 91% responden yang merokok berniat akan berhenti merokok. Selain itu, dari mereka
yang tidak merokok, sebanyak 92% tidak memiliki niat untuk merokok.
Keywords: Remaja, rokok, peringatan bergambar
1. PENDAHULUAN

Prevalensi merokok di kalangan remaja terus
meningkat di dunia, termasuk di Indonesia.
Survey rokok terhadap remaja di Indonesia
pada tahun 2009 menunjukkan bahwa 30,4%
remaja di Indonesia adalah perokok dengan
proporsi remaja laki-laki dan perempuan
masing-masing adalah 57,8% dan 6,4%.
Sebanyak 15,1% remaja merokok di dalam
rumah dan sebanyak 11,5% remaja yang
tidak merokok berniat untuk merokok di
tahun mendatang[1].
Rokok adalah silinder dari kertas berukuran
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panjang antara 70 hingga 120 mm dengan
diameter sekitar 10 mm yang berisi daundaun tembakau yang telah dicacah. Rokok
dibakar pada salah satu ujungnya dan
dibiarkan membara agar asapnya dapat
dihirup lewat mulut pada ujung lainnya [2].
Kandungan yang dimiliki rokok diantaranya
adalah nikotin, tar, sianida, benzene,
cadmium, metanol, asetilena, amonia,
formaldehida, hidrogen sianida, arsenik, dan
karbon monoksida. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit, yang berakibat fatal
hingga kematian.

Rokok merupakan sesuatu yang mudah
didapat. Kita dapat menjumpai rokok dimana
saja, seperti di pedagang asongan, warung,
dan supermarket. Biasanya rokok dijual
belikan per batang dan per bungkus, yang
dapat dimasukkan dalam kantong. Sejak
beberapa tahun terakhir, pada bungkus rokok
disertai pesan kesehatan berupa tulisan yang
memperingatkan perokok akan bahaya
kesehatan yang dapat ditimbulkan dari
merokok.

Selain peringatan dengan tulisan, Pemerintah
berupaya menurunkan jumlah perokok di
kalangan remaja dengan pemasangan
peringatan bergambar pada setiap kemasan
rokok yang dijual di Indonesia. Pemasangan
peringatan bergambar ini telah dilaksanakan
sejak pertengahan bulan Juli 2014
seagaimana yang diperinta hkan oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun
2012 tentang pengamanan bahan yang
mengandung zat adiktif berupa produk
tembakau bagi kesehatan [3].

Berdasarkan hal tersebut, kami termotivasi
untuk menyusun karya ilmiah yang berjudul,
“PENGARUH GAMBAR PADA BUNGKUS
ROKOK TERHADAP PERILAKU PEROKOK
REMAJA”
1.1

Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian
ini sebagai berikut:

1. Penelitian ini dilakukan di SMPN 163
Jakarta.
2. Subyek penelitian adalah siswa laki-laki
kelas 7, 8, dan 9.

1.2

Rumusan Masalah

Sebagai penuntun dalam menelaah masalah
yang akan diteliti, dengan berdasarkan latar
belakang masalah, penulis menyusun
pertanyaan penelitian sebagai berikut:

Apa dampak gambar penyakit akibat rokok
pada bungkus rokok bagi perokok remaja di

lingkungan SMPN 163 Jakarta?
1.3 Tujuan Penelitian

Pada dasarnya tujuan penelitian adalah
mencari jawaban terhadap masalah-masalah
yang telah dirumuskan. Secara rinci tujuan
penelitian ini sebagai berikut:

Untuk mengetahui dampak gambar penyakit
akibat rokok pada bungkus rokok terhadap
kebiasaan merokok peserta didik di SMPN
163 Jakarta.
2. METODOLOGI PENELITIAN
2.1

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian
kuantitatif yang dilakukan dengan metode
potong lintang melalui pengumpulan data
primer dengan angket atau kuesioner.

2.2

Waktu dan tempat penelitian

Pengumpulan data penelitian dilakukan
pada hari selasa, 23 September 2014.
Tempat yang digunakan untuk melakukan
penelitian ini adalah sekolah SMPN 163
Jakarta. Jalan Empang Tiga, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan.
2.3

Populasi dan teknik pengambilan
sampel

Sebanyak 65 orang peserta didik laki-laki
SMPN 163 Jakarta kelas 7, 8, dan 9 menjadi
sampel dalam penelitian ini. Pengambilan
sampel dilakukan secara acak dan
accidental, yaitu siswa laki-laki yang ditemui
pada hari pengambilan data dan bersedia
menjadi responden. Rata – rata umur
responden adalah 12 sampai 15 tahun.
2.4 Teknik pengumpulan data

Data dikumpulkan dengan cara memberikan
kuesioner kepada peserta didik laki-laki
secara acak di SMPN 163 Jakarta.
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2.5

Teknik analisis data

Teknik analisis data yang digunakan berupa
statistik deskriptif.
3. KAJIAN TEORI
3.1

Rokok

Rokok adalah lintingan atau gulungan
tembakau yang digulung / dibungkus dengan
kertas, daun, atau kulit jagung, sebesar
kelingking dengan panjang 8-10 cm, biasanya
dihisap seseorang setelah dibakar ujungnya
[2]. Rokok merupakan pabrik bahan kimia
berbahaya karena memproduksi bahan kimia
yang dapat membahayakan. Hanya dengan
membakar dan menghisap sebatang rokok
saja, dapat diproduksi lebih dari 4000 zat
kimia berbahaya serta lebih dari 43 zat
diantaranya bisa berakumulasi dalam tubuh
dan dapat menyebabkan kanker [3]. Undang –
Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang
Kesehatan menyatakan bahwa rokok sebagai
produk tembakau merupakan zat adiktif. Hal
ini dikarenakan rokok dapat menyebabkan
adiksi (ketagihan) dan dependensi (ketergantungan) bagi orang yang menghisapnya.
Dengan kata lain, rokok termasuk golongan
NAPZA (Narkotika, Psikotropika, Alkohol,
dan Zat Adiktif) [4].
3.2

Perokok Aktif

Perokok Aktif adalah seseorang yang dengan
sengaja menghisap lintingan atau gulungan
tembakauyang dibungkus biasanya dengan
kertas, daun, dan kulit jagung. Secara
langsung mereka juga menghirup asap rokok
yang mereka hembuskan dari mulut mereka.
Tujuan mereka merokok pada umumnya
adalah untuk menghangatkan badan mereka
dari suhu yang dingin. Tapi seiring perjalanan
waktu pemanfaatan rokok disalah artikan,
sekarang rokok dianggap sebagai suatu
sarana untuk pembuktian jati diri bahwa
mereka yang merokok adalah ”keren”.

Riset kesehatan dasar tahun 2007 menemukan bahwa sebanyak 3.5% anak laki-laki usia
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10 sampai 14 tahun adalah perokok aktif.
Selain itu, 0.5% anak perempuan usia 10
sampai 14 tahun juga merupakan perokok
aktif [5]. Global Youth Tobacco Survei tahun
2009 menemukan bahwa sebanyak 20.3%
anak sekolah usia 13 sampai 15 tahun adalah
perokok aktif [1].
3.3

Perokok Pasif

Perokok Pasif ada lah seseorang atau
sekelompok orang yang menghirup asap
rokok orang lain. Telah terbukti bahwa
perokok pasif mengalami risiko gangguan
kesehatan yang sama seperti perokok aktif,
yaitu orang yang menghirup asap rokoknya
sendiri. Tujuh dari setiap 10 anak sekolah
usia 13 sampai 15 tahun mempunyai orang
tua yang merokok sehingga mereka terpapar
asap rokok di dalam rumah [6].
3.4

Peringatan Gambar pada Bungkus
Rokok

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor
109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan
yang mengandung zat adiktif berupa produk
tembakau bagi kesehatan, disebutkan bahwa
peringatan kesehatan berbentuk gambar dan
tulisan tercetak menjadi satu dengan
kemasan produk tembakau (pasal 14). Lebih
lanjut pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor
109 tahun 2012 tersebut menegaskan bahwa
paling lambat 18 bulan sejak peraturan
pemerintah tersebut diundangkan, maka
ketentuan pemasangan peringatan
bergambar dan tulisan wajib dicantumlan
dalam setiap kemasan rokok yang beredar di
Indonesia. Karena peraturan tersebut
diundangkan pada tanggal 24 Desember
2012, maka pada bulan Juli 2014 setiap
kemasan rokok yang dijual di Indonesia harus
sudah mencantumkan peringatan bergambar
tersebut [7]

sudah mengetahui penyakit-penyakit akibat
merokok. Responden yang percaya dengan
penyakit yang ditimbulkan oleh rokok adalah
95%.

Keterangan gambar ???

4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Hasil

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan
di SMPN 163 Jakarta, penulis dapat memperoleh data sebagai berikut:

Responden yang sudah melihat bungkus
rokok terbaru ada sebanyak 94% dimana
83% responden timbul suatu rasa ketakutan
dengan melihat gambar akibat merokok.
Mereka yang mengaku akan mengurangi
pembelian rokok dengan melihat gambar
tersebut adalah sebanyak 91%. Bahkan 91%
responden mengaku bahwa akan berhenti
merokok, dan 92% responden mengaku
bahwa mereka tidak akan merokok lagi.

Tabel 1: Jawaban Responden terhadap Angket yang Diberikan
Pertanyaan

Ya

1. Apakah anda pernah merokok?
2. Apakah sekeliling anda perokok?
3. Apakah anda mengetahui tentang zat-zat yang terkandung
dalam rokok?
4. Tahukah anda mengenai penyakit-penyakit akibat merokok?
5. Apakah anda percaya dengan penyakit yang ditimbulkan akibat
merokok?
6. Apakah anda sudah melihat bungkus rokok terbaru dengan
gambar penyakit akibat merokok?
7. Apakah dengan melihat gambar pada bungkus rokok tersebut
timbul suatu ketakutan dalam diri anda?
8. Bila anda perokok, apakah anda dengan melihat gambar
tersebut anda akan mengurangi membeli rokok?
9. Bila anda perokok, apakah dengan melihat gambar pada
bungkus rokok tersebut anda akan berhenti merokok ?
10. Bila anda bukan perokok, apakah dengan melihat gambar pada
bungkus rokok tersebut anda akan merokok?

Dari 65 orang siswa laki-laki yang menjadi
responden dalam penelitian ini, sebanyak 21
orang (32%) adalah perokok sedangkan 44
orang lainnya (68%) adalah bukan perokok.
Namun 88% responden mengaku bahwa di
sekeliling mereka banyak yang merokok.
Sebanyak 63% siswa mengetahui zat-zat
yang terkandung dalam rokok dan 88%

Jawaban
Tidak

21 (32%)
57 (88%)
41 (63%)

44 (68%)
8 (12%)
24 (37%)

61 (94%)

4 (6%)

57 (88%)
62 (95%)

8 (12%)
3 (5%)

54 (83%)

11 (17%)

59 (91%)

6 (9%)

59 (91%)
5 (8%)

6 (9%)

60 (92%)

4.2 Pembahasan
Pemerintah telah berupaya untuk mengurangi konsumsi rokok, khusunya bagi
mereka yang berusia dibawah usia 15 tahun
(remaja). Upaya pemerintah ini dapat dilihat
dari diluncurkannya peraturan pemerintah
nomor 109 tahun 2012 tentang pengamanan
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bahan yang mengandung zat adiktif berupa
produk tembakau, yang merupakan turunan
dari undang-undang nomor 36 tahun 2009
tentang kesehatan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa
peringatan bergambar yang dicantumkan
pada setiap bungkus rokok yang beredar di
Indonesia, dilihat oleh 94% siswa yang
menjadi responden dalam penelitian ini.
Peringatan bergambar tersebut telah
mengakibatkan 83% responden merasa takut
dengan penyakit yang ditimbulkan oleh
merokok. Oleh karena itu sebanyak 91%
responden ingin berhenti merokok atau tidak
merokok sama sekali. Dari 21 orang siswa
yang merokok, sebanyak 15 orang (71%)
yang berniat berhenti merokok.
5. KESIMPULAN DAN SARAN
5.1

4. S o s i a l i s a s i b a h aya m e r o k o k b a g i
kesehatan agar lebih banyak dilakukan di
kalangan remaja.

5. Penerapan kawasan tanpa rokok di
sekolah, tanpa pengecualian.
DAFTAR PUSTAKA
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Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan
tentang pengaruh gambar pada bungkus
rokok terhadap perilaku perokok peserta
didik di SMPN 163 Jakarta, maka dapat
disimpulkan bahwa peringatan bergambar
pada bungkus rokok efektif untuk mencegah
siswa yang ingin merokok. Peringatan
gambar tersebut juga menimbulkan
keinginan siswa yang merokok untuk
berhenti merokok.
5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah
dilakukan, diperoleh saran-saran sebagai
berikut:
1. Proporsi gambar peringatan bahaya
merokok bagi kesehatan agar lebih di
perbesar.

2. R o k o k t i d a k b o l e h d i j u a l e c e r a n
(batangan), namun dalam satu bungkus.
Sehingga mereka yang membeli rokok
dapat melihat gambar peringatan
tersebut.
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3. Iklan dan sponsorship rokok agar dilarang
secara menyeluruh.
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Abstrak

Latar belakang: Salah satu upaya untuk menurunkan prevalensi merokok adalah dimulainya
peraturan peringatan kesehatan bergambar (PKB) pada pertengahan 2014 untuk meningkatkan
pemahaman masyarakat tentang bahaya merokok. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan
pendapat dan dukungan masyarakat Bali terhadap PKB dan efekti itasnya terhadap upaya berhenti
merokok.

Metode: Ini adalah penelitian observasional dengan rancangan cross-sectional (survei) yang
melibatkan 1.078 sampel dari seluruh Provinsi Bali, selama Februari-Maret 2015. Sampel dipilih
secara proporsional berdasarkan kabupaten/kota. Responden adalah pengunjung kawasan tanpa
rokok atau masyarakat sekitarnya. Pengumpulan data melalui wawancara terstruktur
menggunakan kuesioner yang telah diuji sebelumnya kemudian dianalisis secara deskriptif.

Hasil: Rerata responden berusia 32,9 tahun, 65,8% adalah laki-laki dan79,6%berpendidikan
sekolah menengah atas atau lebih tinggi. 83,4% responden sudah tahu dan 86,8% telah melihat
PKB dalam 30 hari terakhir. 90,7% responden mengatakan bahwa PKB membuat mereka peduli
tentang bahaya merokok, 87,9% percaya bahwa PKB lebih efektif daripada peringatan kesehatan
tertulis dan 94,4% mendukung implementasi PKB. Penelitian ini juga mendapatkan 27,7%
responden merupakan perokok aktif, 9,8% sudah berhenti merokok (mantan perokok). Di antara
perokok aktif, 46,3% berencana berhenti merokok dan 45,1% sudah mengurangi jumlah konsumsi
rokok per hari setelah melihat PKB. Rata-rata konsumsi rokok sebelum PKB adalah 14,5 dan
setelah PKB 10.4 (nilai p < 0,001).

Simpulan: opini yang positif, dukungan masyarakat yang tinggi dan efekti itas PKB terhadap upaya
berhenti merokok harus diikuti dengan peningkatan program pengendalian bahaya merokok
seperti: penggunaan PKB dalam promosi kesehatan untuk mencegah perokok muda dan
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mendukung implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok. Oleh karena hampir setengah dari
perokok aktif berencana berhenti merokok dan sudah mengurangi jumlah konsumsi rokok setelah
PKB maka peningkatan kemampuan dan daya jangkau program berhenti merokok sangat
diperlukan.

Kata kunci: peringatan kesehatan bergambar, upaya berhenti merokok, opini dan dukungan
masyarakat.
Abstract

Background: At the middle of 2014, the pictorial health warning (PHW) was started. This is very
important to increase the people knowledge on the harm of smoking. We aimed to describe the
opinion and support of Balinese People to the implementation of PHW and its eﬀectivity on
smoking cessation.

Method: This is a cross-sectional survey involving 1078 samples from all over Bali Province,
February to March 2015. The samples were distributed proportionately based on smoke free area
and districts. The respondents were either visitor of smoke free area or people live in the
surrounding community. The data was collected using structured questionnaire that have been
tested in the ield. Data was analyzed descriptively.

Result: The respondents on average are 32.9 years old, more than half of them (65.8%) are male, the
majority (79.6%) have education senior high school or higher. Mostly (83.4%) respondents already
know and 86.8% have been see the PHW at last 30 days. 90.7% respondents say that PHW make
them care about harm of smoking, 87.9% believe that PHW is more eﬀective than text health
warning and 94.4% supports the implementation PHW. This study also found 27.7% respondents
are actively smoking (smoker), 9.8% already stop smoking (ex-smoker). Among smoker, 46.3%
planning stop smoking and 45.1% already reduce the number of cigarettes consumption per day
after saw the PHW. The average of cigarette consumption before PHW was 14.5 and after PHW 10.4
(p value <0,001).
Conclusion: The positive public opinion, high support and the eﬀectivity of PHW on smoking
cessation should be followed by the enhancement of tobacco control program such as: the using of
PHW in health promotion to prevent young smoker and support the implementation smoke free
policy. Since almost half of smoker planning stop smoking and already reduce the number of
cigarette consumption after PHW, increasing the capacity of smoking cessation program is needed.
Keyword: pictorial health warning, smoking cessation, public opinion and support.
1. PENDAHULUAN

Merokok telah dipercaya merupakan faktor
risiko lebih dari 25 penyakit berbahaya dan di
Indonesia merokok telah membunuh setidaknya 245.000 orang per tahun.[1,2] Disisi lain
prevalensi merokok di Indonesia juga
mengalami peningkatan terutama sejak 2007
dari 27,0% menjadi 36,3% pada tahun 2013.
Estimasi jumlah perokok di Indonesia
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sebesar 89,7 juta dimana 40% diantaranya
sosial ekonomi rendah. 85,4% merokok di
dlm rumah dengan rerata konsumsi 12
batang per hari.[3,4,5] Salah satu penyebab
dalam meningkatnya prevalensi merokok di
Indonesia adalah meningkatnya prevalensi
merokok pada remaja karena kurangnya
pemahaman mereka tentang bahaya rokok

dan terjebaknya mereka pada mitos-mitos
menyasatkan tentang rokok. Berdasarkan
Global Youth Tobacco Survei (GYTS) tahun
2009 30.4% anak sekolah usia 13 – 15 tahun
pernah merokok, 57,8% pada laki-laki dan
6,4% pada perempuan. Selain itu diketahui
20.3% anak sekolah usia 13 – 15 tahun adalah
perokok aktif, 41% pada laki-laki 41% dan
3.5% pada perempuan.[4]

S a l a h s a t u u p aya p e m e r i n t a h u n t u k
menurunkan prevalensi merokok adalah
melalui Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 tentang
Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat
Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi
Kesehatan dan untuk mendukung peraturan
ini Menteri Kesehatan tahun 2013
mengeluarkan PERMENKES No. 28 Tahun
2013 tentang Pencantuman Peringatan
Kesehatan dan Informasi Kesehatan pada
Kemasan Produk Tembakau. Pada peraturan
ini diwajibkan untuk semua perusahaan
rokok mencantumkan pesan kesehatan
berupa gambar pada kemasan rokok mereka.
Di Indonesia peraturan ini baru dilaksanakan
pada bulan Juni 2014. Peraturan ini dikenal
d e n g a n n a m a p e r i n g a t a n ke s e h a t a n
bergambar (PKB) yang bertujuan untuk
meningkatkan pemahaman masyarakat
tentang bahaya rokok sehingga orang yang
tidak merokok akan tetap tidak merokok dan
perokok akan berhenti merokok.
Beberapa penelitian di negara lain yang
sudah terlebih dahulu melaksanakan PKB
membuktikan penerapan PKB terbukti efektif
mendorong keinginan perokok untuk
berhenti merokok seperti 92% di Thailand,
44% di Kanada dan 25% di Singapura.[5] Sejak
hampir setahun diimplementasikan, masih
relatif sedikit evaluasi, penelitian tentang
opini, dukungan dan efekti itas PKB di
Indonesia dan untukdi Bali belum pernah
dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk
menggambarkan pendapat dan dukungan
masyarakat Bali terhadap PKB dan
efekti itasnya terhadap upaya berhenti

merokok.
2. METODE
Penelitian ini adalah penelitian observasional
deskriptif dengan rancangan yang digunakan
adalah cross-sectional (survei) study.
Penelitian dilaksanakan di seluruh wilayah
Provinsi Bali, selama Februari – Maret 2015.
Populasi penelitian ini adalah semua orang
yang sedang berada di wilayah Provinsi Bali
pada saat penelitian berlangsung dan
berumur 15 sampai dengan 65 tahun. Sampel
adalah sebagian dari populasi dengan jumlah
1078 orang yang dipilih dari pengunjung
kawasan tanpa rokok atau masyarakat
sekitarnya. Jumlah sampel dipilih secara
proporsional dari 9 kabupaten/kota yang
ada. Pengumpulan data dilakukan dengan
menggunakan kuesioner survei opini yang
telah diuji di lapangan sebelumnya dan
dilakukan melalui wawancara terstruktur.
Data yang telah dikumpulkan kemudian
dimasukkan kedalam data base dan dianalisis
secara deskriptif. Penyajian data dilakukan
dalam bentuk tabel, gra ik dan narasi.
Keseluruhan proses memasukkan dan
a n a l i s i s d a t a m e n g g u n a ka n b a n t u a n
perangkat lunak komputer statistik Stata SE
12.1.
3. HASIL
Berdasarkan gambaran umum responden
diketahui bahwa rata-rata responden berusia
32,9 tahun dengan standar deviasi 12,3
tahun. Sebagian besar responden atau 65,8%
adalah laki-laki sedangkan sisanya
perempuan. Selain itu diketahui bahwa
79,6% responden memiliki pendidikan
sekolah menengah atas atau lebih tinggi.

Berdasarkan pengetahuan, sikap dan
dukungan terhadap PKB (Gambar 1)
diketahui bahwa 83,4% responden sudah
mengetahui implementasi PKB dan 86,8%
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telah melihat PKB dalam 30 hari terakhir.
90,7% responden mengatakan bahwa PKB
membuat mereka peduli terhadap bahaya
merokok bagi kesehatan, 87,9% percaya
bahwa PKB lebih efektif daripada peringatan
kesehatan tertulis dan 94,4% mendukung
implementasi PKB.

Berdasarkan penilaian terhadap 5 gambar
yang digunakan pada PKB, diketahui bahwa
gambar tentang merokok menyebabkan
kanker paru (51,2%) dan merokok
menyebakan kanker mulut (28,3%) dinilai
paling efektif menginformasikan tentang
bahaya merokok terhadap kesehatan.
Sedangkan gambar merokok membunuhmu
dan merokok dekat anak dinilai kurang
efektif menginformasikan bahya merokok
bagi kesehatan (Gambar 2).
Penelitian ini juga menemukan 27,7%
responden merupakan perokok aktif, 9,8%
sudah berhenti merokok (mantan perokok).
Di antara perokok aktif, 46,3% berencana
berhenti merokok setelah melihat peringatan
bergambar dan 45,1% sudah mengurangi
jumlah konsumsi rokok per hari setelah
melihat PKB (Gambar 3). Terjadi penurunan
rerata konsumsi rokok antara sebelum dan
sesudah PKB dimana rerata konsumsi rokok
sebelum PKB adalah 14,5 dan setelah PKB
10.4(nilai p < 0,001) (Gambar 4).

Gambar 1. Gambaran Pengetahuan, Sikap
Dan Dukungan Masyarakat Terhadap
Peringatan Kesehatan Bergambar
(PKB) di Provinsi Bali
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Gambar 2. Opini Masyarakat Terhadap
Gambar yang Efektif Menginformasikan
Bahaya Merokok Terhadap Kesehatan
di Provinsi Bali

Gambar 3. Gambaran Perilaku Merokok,
Keinginan Berhenti Merokok dan Penurunan
Jumlah Konsumsi Rokok Pasca Peringatan
Kesehatan Bergambar di Provinsi Bali

Gambar 4. Perbandingan Rerata Konsumsi
Rokok Antara Sebelum Dengan Sesudah PKB
Pada Perokok di Provinsi Bali

merokok mempunyai keinginan berhenti
setelah melihat PKB. Keinginan berhenti
merokok harus diakomodir oleh program
pengendalian dampak merokok lainnya
seperti klinik berhenti merokok. Jumlah
klinik yang sampai saat ini masih terbatas
dapat ditingkankan baik jumlah dan
kemampuannya menangani pasien.
4. SIMPULAN
Opini yang positif, dukungan masyarakat
yang tinggi dan efekti itas PKB terhadap
upaya berhenti merokok harus diikuti dengan
peningkatan program pengendalian bahaya
merokok seperti: penggunaan PKB dalam
promosi kesehatan untuk mencegah perokok
pemula dan meningkatkan pemahaman
masyarakat tentang bahaya asap rokok orang
lain untuk mendukung implementasi
kebijakan kawasan tanpa rokok. Oleh karena
h a m p i r s e te n ga h d a r i p e ro ko k a k t i f
berencana berhenti merokok dan sudah
mengurangi jumlah konsumsi rokok setelah
PKB maka peningkatan kemampuan dan daya
jangkau program berhenti merokok sangat
diperlukan.
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Abstrak

Asap rokok tidak hanya berbahaya bagi perokok itu sendiri, tetapi juga perokok pasif. Paparan asap
rokok selama kehamilan adalah faktor penting yang menyebabkan risiko terhambatnya
pertumbuhan bayi dalam kandungan dan berat bayi lahir rendah. Meskipun paparan asap rokok
memiliki dampak yang buruk terutama bagi kehamilan, namun pada kenyataannya masih banyak
anggota rumah tangga yang merokok di dalam rumah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
sikap wanita hamil terhadap anggota rumah tangga yang merupakan perokok aktif serta variabelvariabel yang memengaruhinya. Jumlah sampel yang diteliti sebanyak 110 wanita hamil.Untuk
mengetahui variabel-variabel yang memengaruhi sikap wanita hamil terhadap anggota rumah
tangga yang merupakan perokok aktif digunakan metode regresi logistik. Hasil menunjukkan
bahwa terdapat 19% wanita hamil yang masih bersikap nonasertif. Analisis regresi logistik
memperlihatkan bahwa tingkat pendidikan, pengalaman melahirkan, dan pengetahuan tentang
rokok memiliki pengaruh yang signi ikan terhadap sikap wanita hamil.Dengan hasil ini, puskesmas
dan pihak terkait lainnya perlu memberikan penyuluhan mengenai bahaya asap rokok bagi
kehamilan secara berkala dan skala besar supaya wanita hamil lebih mengetahui bahaya rokok dan
mampu bersikap asertif.
Kata kunci: Wanita hamil, perokok aktif, sikap, asertif, nonasertif

Abstract
Cigarette smoke is not only harmful to smokers themselves, but also passive smokers. Exposure to
cigarette smoke during pregnancy are important factors that lead to the lack of baby growth
retardation and low birth weight. Although exposure to cigarette smoke have an adverse impact,
especially for pregnancy, but in reality there are many members of the household who smoked in
the house. This study aims to determine the attitude of the pregnant woman against a household
member who is an active smoker and the variables that aﬀect it. The number of samples studied
110 pregnant women. To determine the variables that aﬀect pregnant women's attitudes towards
members of the household who are active smokers used logistic regression method. Results
showed that there are 19% of pregnant women are still being nonasertif. Logistic analysis showed
that the level of education, experience childbirth, and knowledge of cigarettes has a signi icant
impact on the attitude of pregnant women. With this result, health centers and other concerned
parties need to provide counseling about the dangers of cigarette smoke for pregnancies at regular
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intervals and large scale so that pregnant women more aware of the dangers of smoking and being
able to be assertive.

Keywords:Pregnant woman, active smoker, attitude, assertive, non-assertive

1. PENDAHULUAN

Merokok adalah kebiasaan yang buruk
karena sudah terbukti sangat berbahaya bagi
kesehatan. Kebiasaan merokok (perokok
aktif ) maupun menghisap asap rokok
(perokok pasif) dapat memberikan dampak
yang buruk bagi kesehatan terutama pada
wa nit a yan g se da ng m enjalani masa
kehamilan. Merokok pada wanita hamil
bukan hanya akan mengakibatkan kehamilan
yang rapuh, melainkan juga berakibat pada
kesehatan si anak selama hidupnya kelak.
Dalam WHO Technical Consultation di Geneva
(2004), disebutkan bahwa dari banyak faktor
yang memiliki pengaruh penting dalam hal
berat badan lahir bayi dan kesehatan mereka
ke depannya, salah satunya adalah asap
rokok.

Namun tidak hanya wanita perokok aktif,
wanita perokok pasif pun beresiko mengalami gangguan kehamilan. Bayi yang lahir
dari wanita bukan perokok dengan pasangan
yang merokok memiliki berat lahir lebih
rendah daripada wanita bukan perokok
dengan pasangan yang tidak merokok.
Paunno (2009) menyatakan bahwa paparan
asap rokok pada wanita sebagai perokok pasif
merupakan salah satu faktor risiko kejadian
lahir mati di Kota Ambon selain faktor
kualitas antenatal care dan anemia pada
wanita hamil. Selain itu, penelitian Sirajuddin
(2011) di Sulawesi Selatan memberikan hasil
bahwa paparan asap rokok berhubungan
nyata dengan berat lahir bayi rendah dan
jumlah minimal yang memberikan efek pada
status berat lahir rendah adalah minimal 30
batang per hari. Faktor yang berhubungan
dengan jumlah batang rokok yang dihisap
adalah tingkat pendidikan dan pendapatan.
Kelompok pendidikan dan pendapatan
rendah memiliki kebiasaan merokok yang
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lebih tinggi dibanding kelompok menengah
ke atas. Namun, kejadian BBLR terjadi pada
semua kelas sosial ekonomi meskipun
proporsi tertingginya ada pada kelompok
masyarakat yang berpenghasilan rendah.
Indah (2010) dalam penelitiannya di RS Dr.
Sutomo Surabaya menyimpulkan bahwa
paparan asap rokok pada ibu hamil (perokok
pasif) dapat menyebabkan terjadinya BBLR
dan lamanya paparan berpengaruh terhadap
meningkatnya risiko.

Jonathan P Winickoﬀ, MD, dari Harvard
Medical School dalam Felicia (2011)
menyebutkan bahwa menghindari asap
rokok adalah salah satu hal yang paling bisa
dilakukan untuk mencegah bayi lahir dengan
berat badan kurang dan masuknya bayi ke
dalam Neonatal Intensive Care Unit (NICU).
Oleh karena itu, anggota rumah tangga dari
wanita yang sedang hamil sangat dianjurkan
untuk tidak merokok di dalam rumah, apalagi
ketika sedang berada di dekat wanita hamil
tersebut.
Meskipun asap rokok memberikan dampak
yang buruk terutama bagi kehamilan, pada
kenyataannya masih banyak anggota rumah
tangga yang merokok di dalam rumah
sehingga wanita hamil berpotensi menjadi
perokok pasif. Data Survei Sosial Ekonomi
Nasional 2004 menunjukkan bahwa lebih
dari 87% perokok aktif merokok di dalam
rumah ketika sedang bersama anggota
keluarganya. Angka yang begitu tinggi
tersebut mengindikasikan bahwa terdapat
kemungkinan yang besar banyak wanita
hamil di Indonesia yang terpapar asap rokok.
Interaksi antara perokok pasif dengan
perokok aktif seringkali terjadi di dalam
rumah, antara wanita hamil sebagai perokok

pasif dan anggota rumah tangganya yang
merupakan perokok aktif. Di Indonesia, lebih
dari separuh (57%) rumah tangga
mempunyai sedikitnya satu orang perokok,
dan hampir semua perokok (91,8%) merokok
d i r u m a h . P re va l e n s i p e ro ko k p a s i f
perempuan di Indonesia adalah 66%. Di
setiap provinsi di Indonesia perokok pasif
pada perempuan lebih tinggi daripada lakil a k i . P reva l e n s i p e ro ko k p a s i f p a d a
perempuan yang telah kawin mencapai
70,4% (Survei Kesehatan Nasional, 2003).

Jiunkpe (2005) menyatakan bahwa perokok
pasif terkena paparan asap rokok dari orang
lain sebesar 33%, teman dekat 27%, dan
sisanya ayah, suami/istri, saudara, dan ipar.
Mayoritas responden terkena paparan asap
rokok di tempat umum sebesar 90,16%.
Perasaan responden bila ada yang merokok,
mayoritas (78,57%) merasa tidak nyaman,
stress, tersinggung, jengkel, dan benci,
sedangkan 21,43% merasa biasa saja. Akan
tetapi, reaksi yang diberikan perokok pasif
tersebut justru hanya sebagian kecil
responden bersikap asertif sebesar 25,4%
(menegur, melarang, dan menasehati), dan
sisanya bersikap nonasertif (menutup
hidung, mengibas-ibas, tangan, dan
sebagainya). Responden yang sering
menegur perokok hanya 30%, sedangkan
sisanya jarang (55%) dan tidak pernah
(15%). Oleh karena itu, perokok pasif relatif
dapat dikatakan masih belum menganggap
penting hak sehatnya dilindungi dari asap
rokok orang lain. Responden perokok pasif
masih belum dapat bersikap asertif menghadapi perokok aktif.
Berdasarkan uraian di atas, tulisan ini
berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan
berikut:
1. Bagaimana gambaran umum sikap dan
karakteristik wanita hamil yang memeriksakan kandungan di Puskesmas
Kecamatan Jatinegara dan Kramat Jati
Jakarta Timur?

2. Va r i a b e l - v a r i a b e l a p a s a j a y a n g
m e m e n ga r u h i s i ka p wa n i t a h a m i l
terhadap anggota rumah tangga yang
merupakan perokok aktif?

3. Bagaimana kecenderungan sikap wanita
hamil terhadap anggota rumah tangga
yang merupakan perokok aktif
berdasarkan variabel-variabel yang
memengaruhinya?

Penelitian ini difokuskan pada objek
penelitian wanita hamil yang bukan perokok
tetapi tinggal serumah dengan minimal satu
anggota rumah tangga yang merupakan
perokok aktif. Peneliti ingin melihat sikap
wanita hamil terhadap anggota rumah tangga
yang merupakan perokok aktif serta variabelvariabel yang memengaruhinya.
2. TINJAUAN LITERATUR
Sikap
Widayatun (1999) mengatakan bahwa sikap
adalah keadaan mental dan saraf dari
kesiapan yang diatur melalui pengalaman
yang memberikan pengaruh dinamik atau
terarah terhadap respon individu pada semua
objek dan situasi yang berkaitan dengannya.
Sementara Azwar (1995) mengartikan sikap
sebagai respon evaluatif. Respon hanya akan
timbul apabila individu dihadapkan pada
suatu stimulus yang menghendaki adanya
reaksi individual.

Muttaqin (2006) menyatakan bahwa di
Kabupaten Bogor terdapat beberap a
variabel-variabel yang memengaruhi sikap,
yaitu jenis kelamin, pendidikan, rata-rata
pengeluaran per bulan, dan kesediaan akses
informasi. Selain itu, penelitian Saputri
(2011) di Jakarta Timur juga menunjukkan
hasil yang tidak jauh berbeda mengenai
variabel yang mempengaruhi sikap. Variabelvariabel tersebut adalah jenis kelamin,
pendidikan terakhir yang ditamatkan, dan
pengalaman mengikuti pembinaan.
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Asertivitas
Asertivitas adalah suatu kemampuan untuk
mengkomunikasikan apa yang diinginkan,
dirasakan, dan dipikirkan kepada orang lain
dengan tetap menjaga dan menghargai hakhak serta perasaan pihak lain (Rini, 2001).
Palmer dan Froehner dalam Karima (2006)
mengungkapkan bahwa asertivitas tidak
terjadi begitu saja ketika kita dilahirkan,
tetapi melalui tingkah laku yang dipelajari.
Menurut Safari dan Rahardi dalam Utami
(2010) serta Ben dan Karen dalam Pratiwi
(2010) asertivitas dibagi menjadi dua, yaitu
asertif dan nonasertif.

Asertif berasal dari kata to assert yang berarti
menyatakan dengan tegas. Perilaku asertif
adalah pengungkapan diri secara terbuka,
tegas dan bebas atas perasaan positif dan
negatif, maupun tindakan mempertahankan
hak mutlak dengan tetap memperhatikan
perasaan orang lain (Wardani, 2009).
Menurut Lazarus dalam Porpitasari (2007)
perilaku asertif adalah perilaku yang timbul
karena adanya kebebasan emosi dari setiap
usaha untuk membela hak-haknya serta
adanya keadaan efektif yang mendukung,
seperti mengetahui hak pribadi dan berbuat
sesuatu untuk mendapatkan hak-hak
tersebut dan melakukan hal itu sebagai usaha
untuk mencapai kebebasan emosi.

Berlawanan dengan asertif, perilaku
nonasertif adalah suatu keadaan dimana
seseorang terhambat dalam menampilkan
perasaan yang sebenarnya dialami.Hersen
dan Bellack dalam Aminuddin (2008)
m e n g a t a k a n b a h w a s e s e o r a n g ya n g
berperilaku nonasertif sering mengalami
kesulitan untuk mengungkapkan emosi
kepada orang lain, berkenalan dengan orang
lain, meminta orang lain untuk memberi
informasi atau saran, menolak permintaan
yang tidak beralasan, dan lebih lanjut lagi
orang ini mengalami kesulitan untuk
memulai atau mengakhiri suatu percakapan
serta mengungkapkan kekecewaan dan
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penolakan dalam proporsi yang tepat.

Spasi. Jaraknya Kerangka Pikir

Merujuk pada tinjauan literatur yang telah
dibahas, maka dapat dibuatkan kerangka
pikir seperti berikut:
Tingkat
Pendidikan

Pengalaman
Melahirkan

Akses Media
Cetak
Akses Media
Elektronik

Sikap
Wanita
Hamil

Pengetahuan
tentang Rokok

Gambar 1: Kerangka Pikir Penelitian

De inisi Operasional:

1. Asertif adalah kemampuan seseorang
dalam mengeskspresikan perasaan,
pikiran serta keinginannya secara
terbuka, tegas dan jujur tanpa
menyinggung perasaan orang lain.

2. Nonasertif atau Permisif adalah kesulitan
dalam mengungkapkan perasaan, pikiran
serta keinginannya secara terbuka.
3. Tingkat pendidikan adalah jenjang
pendidikan tertinggi yang pernah
ditempuh oleh wanita hamil melalui
p e n d i d i k a n f o r m a l . Va r i a b e l i n i
dikategorikan menjadi: a) <SMA dan b)
≥SMA

4. Pengetahuan tentang rokok adalah
besarnya pengetahuan wanita mengenai
hal-hal yang berkaitan dengan rokok,
seperti kandungan rokokdan bahayanya
t e r h a d a p ke h a m i l a n . Va r i a b e l i n i

dikategorikan menjadi: a) Tinggi, dan b)
Rendah

5. Akses terhadap media cetak adalah
ketersediaan dan kemudahan memperoleh atau menggunakan media cetak
seperti koran dan majalah. Dalam
penelitian ini, variabel akses terhadap
media dibedakan menjadi dua, yaitu: a)
ada waktu untuk mengakses, jika wanita
hamil setiap hari atau hampir setiap hari
mengakses media, dan b) Tidak ada waktu
untuk mengakses, jika wanita hamil
jarang atau tidak pernah mengakses
media

6. Akses terhadap media elektronik adalah
ketersediaan dan kemudahan memperoleh atau menggunakan media cetak
seperti radio, televisi, dan internet. Dalam
penelitian ini, variabel akses terhadap
media dibedakan menjadi dua, yaitu: a)
Ada waktu untuk mengakses, jika wanita
hamil setiap hari atau hampir setiap hari
mengakses media, dan b) Tidak ada waktu
untuk mengakses, jika wanita hamil
jarang atau tidak pernah mengakses
media
7. Pengalaman melahirkan adalah jumlah
anak yang pernah dilahirkan. Variabel ini
dibagi menjadi dua kategori, yaitu: a) Ada
pengalaman, jika minimal wanita hamil
pernah melahirkan satu kali, dan b) Tidak
ada pengalaman, jika wanita hamil belum
pernah melahirkan sebelumnya.

Hipotesis

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini
adalah:

Tingkat pendidikan, pengalaman melahirkan,
m e d i a c e t a k , m e d i a e l e k t ro n i k , d a n
pengetahuan tentang rokok memengaruhi
sikap wanita hamil terhadap anggota rumah
tangga yang merupakan perokok aktif.

3. DATA DAN METODOLOGI
Data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah data primer, yaitu data yang diperoleh
langsung dari lapangan. Data primer yang
digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan
dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner
diberikan kepada responden yang terpilih
sebagai sampel, yaitu sebanyak 110 wanita
hamil. Kuesioner yang digunakan telah diuji
reliabilitas dan validitasnya melalui survei
pendahuluan yang dilakukan pada tanggal 810 Mei 2013. Pengumpulan data dilakukan di
Puskesmas Kecamatan Jatinegara dan
Kramat Jati pada tanggal 28 Mei 2013 sampai
dengan 21 Juni 2013. Alasan dipilihnya kedua
puskesmas tersebut adalah karena memiliki
angka kunjungan pasien yang cukup tinggi
jika dibandingkan puskesmas kecamatan lain
di wilayah Jakarta Timur, selain itu fasilitas
dan pelayanan kesehatan untuk wanita hamil
cukup lengkap, menjangkau semua kalangan,
serta dapat memenuhi apa yang menjadi
objek penelitian.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian
i ni men g g u n a ka n metode s ys temat i c
sampling untuk populasi penelitian yang
tidak terbatas.Karena populasi merupakan
populasi yang tidak terbatas, maka pemilihan
responden adalah 10 menit sekali, dari pukul
08.00 hingga 11.00. Penentuan interval ini
berdasarkan kondisi serta karakteristik
wanita hamil yang memeriksakan
kandungannya pada Puskesmas Kecamatan
Jatinegara dan Kramat Jati.
Dalam mencari hubungan antara beberapa
variabel yang digunakan dalam penelitian ini,
digunakan tabulasi silang di antara variabelvariabel penelitian. Untuk memperkuat
temuan dari tabulasi silang, dilakukan
analisis inferensia menggunakan regresi
logistik biner dengan variabel dependen
adalah sikap wanita hamil terhadap anggota
keluarga yang perokok aktif.
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4. HASIL
4.1 Deskriptif
Berdasarkan hasil pengolahan, proporsi
wanita hamil yang terpilih sebagai sampel
sudah memiliki sikap asertif terhadap
anggota rumah tangga yang merupakan
perokok aktif, yaitu sebesar 81%, sedangkan
wanita hamil yang bersikap nonasertif adalah
sebesar 19%. Hasil penelitian ini juga
menunjukkan bahwa sebagian besar wanita
hamil yang bersikap asertif telah mampu
bersikap jujur dan mengungkapkan perasaan
negatif atau positif tanpa menyakiti perasaan
anggota rumah tangganya tersebut. Berikut
dijelaskan beberapa karakteristik sampel
berdasarkan variabel-variabel penelitian
yang digunakan.
Umur

Hasil pengolahan memperlihatkan bahwa
84% wanita hamil berumur 20-35 tahun,
12% berumur 20 tahun, dan 4% berumur 35
tahun.

Hasil penelitian membuktikan bahwa sebesar
69% wanita hamil berumur <20 tahun
memiliki sikap asertif, sedangkan 31%
lainnya bersifat nonasertif. Pada kategori
umur 20-35 tahun terdapat sebesar 82,61%
wanita hamil yang bersifat asertif, sedangkan
17,39% sisanya memiliki sikap nonasertif.
Pada kategori 35 tahun, terdapat 80% wanita
hamil yang memiliki sikap asertif, sedangkan
20% lainnya bersikap nonasertif.
Tingkat Pendidikan

Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar
wanita hamil memiliki pendidikan terakhir
SMA, yaitu sebesar 50%, disusul dengan
22,7% berpendidikan SMP, 11,8% berpendidikan SD, 7,3% tidak tamat SD, 5,5%
berpendidikan D1/D2/D3, dan 4,5%
berpendidikan D4/S1.
Keenam kategori pendidikan kemudian
dibagi menjadi dua, yaitu minimal SMA dan
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dibawah SMA. Sebagian besar wanita hamil
yang berpendidikan minimal SMA memiliki
sikap asertif, yaitu sebesar 90,6%, sedangkan
sisanya memiliki sifat nonpermisif yaitu
sebesar 9,4%. Hal yang sama terjadi pada
wanita hamil berpendidikan di bawah SMA.
Pada kategori ini terdapat lebih banyak
wanita hamil yang bersikap asertif yaitu
sebesar 67,4%, sedangkan sisanya bersikap
nonasertif yaitu sebesar 32,6%.
Pengalaman Melahirkan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa
sebagian besar wanita hamil sudah pernah
melahirkan sebelumnya. Terdapat 67%
wanita hamil yang memiliki pengalaman
melahirkan, sedangkan 33% lainnya belum
mempunyai pengalaman melahirkan.

Pada kategori ada pengalaman, terdapat
87,9% wanita hamil yang memiliki sifat
asertif, sedangkan 12,1% wanita hamil
lainnya bersikap nonasertif. Pola yang sama
juga terlihat pada kategori tidak ada
pengalaman. Sebagian besar wanita hamil
pada kategori ini memiliki sifat asertif, yaitu
70%, sedangkan 30% lainnya bersikap
nonasertif.
Status Pekerjaan

Berdasarkan hasil penelitian, sebesar 69%
wanita hamil yang terpilih menjadi sampel
adalah ibu rumah tangga dan 31% lainnya
bekerja. Dari 31% wanita hamil yang bekerja
tersebut, hanya 1% yang bekerja sebagai
Pegawai Negeri Sipil (PNS), 20% sebagai
Pegawai Swasta/wiraswasta, dan 10%
lainnya bekerja sebagai pembantu rumah
tangga dan wiraswasta lain.

Bila dilihat dari status pekerjaan wanita
hamil, untuk kategori Ibu rumah tangga,
sebagian besar (79,9%) memiliki sikap yang
asertif, sedangkan wanita hamil lainnya
(21,2%) memiliki sikap nonasertif. Pola yang
sama juga terlihat pada kategori Pegawai
Swasta/Wiraswasta, dimana sebesar 81,8%
memliki sikap asertif, sedangkan 18,2%

lainnnya memiliki sikap nonasertif. Pada
penelitian ini hanya ada satu orang yang
bekerja sebagai PNS dan memiliki sikap
asertif 100%. Pada wanita hamil yang bekerja
sebagai pembantu rumah tangga dan
wiraswasta lain, terdapat 90,9% wanita hamil
yang memiliki sikap asertif, sedangkan 9,1%
lainnya memiliki sikap nonasertif.
Pendapatan Rumah Tangga

Berdasarkan hasil penelitian, sekitar 58%
rumah tangga memiliki pendapatan 2,2 juta,
sedangkan 24% memiliki pendapatan 2,2 juta
dan 18% lainnya memiliki pendapatan 2,2
juta. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian
besar wanita hamil yang melakukan
pemeriksaan kandungannya ke Puskesmas
Kecamatan Jatinegara memiliki total
pendapatan yang rendah.

Pada kategori pendapatan 2,2 juta, terdapat
79,9% wanita hamil yang memiliki sikap
asertif, sedangkan 20,3% lainnya memilki
sikap nonasertif. Demikian pula pada
kategori pendapatan 2,2 juta, sebagian besar
wanita hamil pada kategori ini memiliki sikap
yang asertif, yaitu sebesar 76,9%, sedangkan
23,1% lainnya memiliki sikap yang nonasertif. Pola yang serupa terjadi pada kategori
pendapatan 2,2 juta. Sebagian besar wanita
hamil pada kategori ini memiliki sikap yang
asertif, yaitu sebesar 90%, sedangkan 10%
lainnya memiliki sikap yang nonasertif.

Akses Media Cetak

Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar
wanita hamil tidak memiliki akses terhadap
media cetak, yaitu sebesar 87%, sedangkan
13% lainnya memiliki akses terhadap media
cetak. Rendahnya akses terhadap media cetak
s e p e r t i ko ra n d a n m a j a l a h m u n gk i n
disebabkan adanya berbagai macam media
lain yang lebih memudahkan wanita hamil
untuk memperoleh informasi mengenai
bahaya asap rokok.
Pada penelitian ini, terdapat 92,9% wanita
hamil yang bersikap asertif meskipun tidak

memiliki waktu untuk mengakses media
cetak, sedangkan 7,1% lainnya bersikap
permisif. Hal yang sama terjadi pada wanita
yang memiliki waktu untuk mengakses media
cetak. Terdapat 79,2% wanita hamil yang
bersikap asertif, sedangkan lainnya bersikap
nonasertif.
Akses Media Elektronik

Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar
wanita hamil telah memiliki akses terhadap
media elektronik, yaitu sebesar 93%,
sedangkan 7% lainnya tidak memiliki akses
terhadap media elektronik. Adapun media
elektronik tersebut berupa televisi, radio, dan
internet. Perubahan zaman dan semakin
meningkatnya teknologi menyebabkan lebih
b a n ya k w a n i t a h a m i l ya n g m e m i l i h
menggunakan media elektronik dibandingkan media cetak.

Dari keseluruhan wanita hamil yang memiliki
waktu untuk mengakses media elektronik,
terdapat 81,4% wanita hamil yang bersikap
asertif, sedangkan 18,6% lainnya bersikap
nonasertif. Hal serupa terjadi pada wanita
hamil yang tidak memiliki akses terhadap
media elektronik. Sebesar 75% wanita hamil
memiliki sikap asertif, sedangkan 25%
lainnya bersikap nonasertif.

Pengetahuan Tentang Rokok

Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar
wanita hamil telah memiliki pengetahuan
yang tinggi tentang rokok, yaitu sebesar 68%.
Adapun wanita hamil yang memiliki
pengetahuan rendah tentang rokok adalah
32%.

Wanita hamil yang memiliki pengetahuan
tinggi tentang rokok memiliki sikap yang
cenderung asertif. Hal ini dapat dilihat dari
persentase wanita hamil dengan
pengetahuan tinggi yang memiliki sikap
asertif, yaitu sebesar 79,8%, sedangkan
20,2% lainnya bersikap nonasertif. Wanita
hamil dengan pengetahuan rendah memiliki
sikap asertifsebesar 61%, sedangkan
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logistic.

39%lainnya bersikap nonasertif.

4.2 Uji Kebebasan

Uji kebebasan digunakan untuk melihat
hubungan antara sikap wanita hamil
terhadap angota rumah tangga yang
merupakan perokok aktif dan variabelvariabel bebas yang digunakan, yaitu tingkat
pendidikan, pengalaman melahirkan, akses
terhadap media cetak, akses terhadap media
elektronik, dan pengetahuan tentang rokok.
Tabel 1. Hasil Uji Kebebasan

Variabel

Tingkat
Pendidikan

Pengalaman
Melahirkan

Akses Media
Cetak
Akses Media
Elektronik

Tingkat
Pengetahuan
tentang Rokok

p - value

Keterangan

0,033

Signi ikan

0,002
0,223
0,659
0,000

Signi ikan
Tidak
Signi ikan
Tidak
Signi ikan
Signi ikan

Tabel 1 menunjukkan hasil dari uji kebebasan
antara variabel-variabel bebas dengan
variabel terikat di mana tingkat pendidikan,
pengalaman melahirkan, dan pengetahuan
tentang rokok adalah tiga variabel bebas yang
signi ikan. Hal ini berarti ketiga variabel
bebas tersebut mempunyai hubungan
dengan sikap wanita hamil terhadap anggota
rumah tangga yang merupakan perokok aktif.
Hanya ketiga variable ini saja yang akan
digunakan lebih lanjut pada analisis regresi
Variabel
Pendidikan
Pengalaman
Pengetahuan
Konstanta
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Koe isien
(β)
1,511
1,485
1,928
-3,738

4.3 Variabel-variabel yang Memengaruhi
S i k a p Wa n i t a H a m i l Te r h a d a p
A n g g o t a R u m a h Ta n g g a y a n g
Merupakan Perokok Aktif
Setelah mendapatkan variabel mana saja
yang akan dimasukkan ke dalam model,
langkah berikutnya adalah melakukan uji
kelayakan model (goodness of it test). Uji ini
dilakukan untuk mengetahui apakah model
tersebut layak untuk digunakan. Adapun
hipotesis yang digunakan yaitu:
H0 : Model it

H1 : Model tidak it

Statistic uji yang digunakan adalah statistic
uji Hosmer and Lameshow. Dari hasil
pengolahan diperoleh nilai statistic uji ini
adalah sebesar 0,315 sehingga dapat
disimpulkan bahwa model yang terbentuk
adalah it dengan data karena nilainya lebih
besar dari 0,05.

Setelah model sesuai dengan data,
selanjutnya dapat dilakukan uji simultan dan
uji parsial. Hipotesis uji simultan:

H0: Tidak ada satupun variabel bebas yang
memengaruhi sikap wanita hamil terhadap
anggota rumah tangga yang merupakan
perokok aktif
H1: Minimal ada satu variabel bebas yang
memengaruhi sikap perokok aktif terhadap
perokok aktif

Statistik uji yang digunakan adalah statistik G
yang pada penelitian ini nilainya sebesar
26,160 dengan derajat bebas 3 dan p-value

Tabel 2.Estimasi Regresi Logistik
Standar eror

p-value

Odds
Ratio=Exp(β)

Keputusan

0,597
0,600
0,588
0,720

0,011
0,013
0,001
0,000

4,531
4,416
6,877
0,024

Signi ikan
Signi ikan
Signi ikan

0,000. Karena p-value kurang dari tingkat
signi ikansi sebesar 0,05 maka H0 ditolak.
Artinya, terdapat cukup bukti untuk
menyatakan bahwa paling tidak ada satu
variabel bebas yang masuk ke dalam model.

Langkah berikutnya adalah uji parsial. Uji
parsial digunakan untuk memeriksa satu per
satu variabel yang ada pada model apakah
tetap dipertahankan atau tidak. Statistik uji
yang digunakan adalah statistikuji Wald. Nilai
statistik Wald menunjukkan peran dari
masing-masing variabel bebas di dalam
model yang terbentuk yang hasilnya seperti
terlihat pada Tabel 2. Selain dari uji Wald,
keputusan juga bisa dilihat dari nilai p-value
tiap-tiap variabel. Dari nilai p-value yang ada,
terlihat bahwa ketiga variable mempunyai
pengaruh signi ikan terhadap sikap wanita
hamil terhadap anggota rumah tangga yang
merupakan perokok aktif.

Hasil ini sejalan dengan beberapa penelitian
sebelumnya. Azwar (1995) menyebutkan
bahwa pengalaman berpengaruh dalam
pembentukan sikap seseorang.Sejalan
dengan itu, Saputri (2011) menyebutkan
bahwa pengalaman dan tingkat pendidikan
berpengaruh terhadap sikap seseorang.
Selain itu, Satriyo (2012) dalam penelitiannya
menyebutkan bahwa terdapat variabel yang
berhubungan signi ikan dengan sikap, yaitu
pengetahuan.

Interpretasi dari pengujian parsial pada Tabel
2 adalah sebagai berikut:

Pengalaman Melahirkan
Variabel pengalaman melahirkan memiliki
nilai estimasi parameter koe isien regresi
logistik yang bernilai positif, yaitu sebesar
1,485. Nilai tersebut menginformasikan
bahwa peluang wanita hamil yang memiliki
s i ka p p e r m i s i f d e n ga n t i d a k a d a nya
p e n ga l a m a n m e l a h i rka n l e b i h b e s a r
dibandingkan peluang wanita hamil yang
memiliki pengalaman melahirkan.
Pengetahuan Tentang Rokok

Variabel pengetahuan tentang rokok
memiliki nilai estimasi parameter koe isien
regresi logistik yang bernilai positif, yaitu
sebesar 1,928. Nilai tersebut
menginformasikan bahwa peluang wanita
hamil yang memiliki sikap permisif dengan
pengetahuan rendah tentang rokok lebih
besar dibandingkan peluang wanita hamil
yang memiliki pengetahuan tinggi tentang
rokok.
4.4 Odds Ratio

Tabel 2 menampilkan kolom odds ratio.
Interpretasi odds ratio atau rasio kecenderungan dari tiap-tiap variabel bebas yang
berpengaruh terhadap sikap wanita hamil
adalah sebagai berikut:
1.

Tingkat Pendidikan

Variabel tingkat pendidikan memiliki nilai
estimasi parameter koe isien regresi logistik
yang bernilai positif, yaitu sebesar 1,511.
Nilai tersebut menginformasikan bahwa
peluang wanita hamil yang memiliki sikap
permisif untuk tingkat pendidikan di bawah
SMA lebih besar dibandingkan dengan
peluang wanita hamil yang memiliki tingkat
pendidikan minimal SMA.

2.

Tingkat Pendidikan

Nilai odds ratio untuk variabel tingkat
pendidikan adalah sebesar 4,531. Nilai
ini menunjukkan bahwa kecenderungan
wanita hamil yang memiliki tingkat
pendidikan di bawah SMA untuk
bersikap permisif adalah 4,531 kali
dibandingkan dengan wanita hamil yang
memiliki tingkat pendidikan minimal
SMA.
Pengalaman Melahirkan

Nilai o dds ratio untuk variabel
pengalaman melahirkan adalah sebesar
4,416. Nilai ini menunjukkan bahwa
kecenderungan wanita hamil yang tidak
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3.

memiliki pengalaman melahirkan untuk
bersikap permisif adalah 4,416 kali
dibandingkan dengan wanita hamil yang
memiliki pengalaman melahirkan.

memiliki pengalaman melahirkan
daripada yang memiliki pengalaman
melahirkan, dan yang terakhir wanita
hamil yang memiliki pengetahuan
tentang rokok rendah daripada
pengetahuan tentang rokok tinggi.

Pengetahuan Tentang Rokok

Nilai odds ratio untuk variabel
pengetahuan tentang rokok adalah
sebesar 6,877. Nilai ini menunjukkan
bahwa kecenderungan wanita hamil
yang memiliki pengetahuan rendah
tentang rokok untuk bersikap permisif
adalah 6,877 kali dibandingkan dengan
wanita hamil yang memiliki
pengetahuan tinggi tentang rokok.

5.2 Saran
Berdasarkan hasil dan kesimpulan di atas,
maka penulis dapat memberikan saran
sebagai berikut:
1.

5. KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil pembahasan pada bab
sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:
1.

2.

3.
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Wanita hamil yang menjadi responden
dalam penelitian ini masih ada yang
menunjukkan sikap permisif. Artinya,
wanita hamil tersebut belum mampu
untuk menegur secara langsung anggota
rumah tangga yang merokok di
dekatnya. Secara umum, responden
penelitian berada pada kategori tidak
bekerja (ibu rumah tangga), umur 20-35
tahun, pendidikan terakhir minimal
SMA, dan total pendapatan rendah (2,2
juta).

Sikap wanita hamil terhadap anggota
rumah tangga yang merupakan perokok
aktif dipengaruhi oleh tingkat
pendidikan, pengalaman melahirkan,
dan pengetahuan tentang rokok.

Kecenderungan wanita hamil yang
memiliki tingkat pendidikan di bawah
SMA untuk bersikap permisif akan lebih
besar daripada wanita hamil yang
memiliki tingkat pendidikan minimal
SMA, kemudian wanita hamil yang tidak

2.

3.

Melihat dari hasil penelitian dimana
masih terdapat beberapa wanita hamil
yang bersikap permisif, maka pihak
puskesmas sebaiknya memberikan
penyuluhan mengenai bahaya asap
rokok bagi kehamilan secara berkala.
Dengan demikian, para wanita hamil
akan lebih mengetahui bahaya rokok dan
mampu bersikap asertif.

Pemerintah secara aktif meningkatkan
mutu dan taraf pendidikan kaum wanita.
Salah satu contohnya adalah menjalin
kerjasama dengan lembaga masyarakat
dan pihak swasta untuk membuka
kesempatan mendapatkan pendidikan
yang seluas-luasnya bagi masyarakat,
khususnya kaum wanita.

Dari 5 variabel yang diteliti, hanya 3
variabel yang memiliki pengaruh
terhadap sikap wanita hamil. Hal ini
mungkin disebabkan jumlah sampel
yang digunakan relatif kecil. Dengan
demikian, penelitian lanjutan
hendaknya mencangkup sampel yang
lebih banyak.
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Abstrak

Kebiasaan merokok menjadi masalah kesehatan sejak dahulu dan terus berkembang dan berlanjut
sampai sekarang, seiring dengan perkembangan industri yang semakin modern. Berbagai
penelitian menunjukan bahwa merokok menyebabkan meningkatnya angka kesakitan dan
kematian. Saat ini 50% kematian akibat rokok berada di negara berkembang. Bila kecenderungan
ini terus berlanjut, sekitar 650 juta orang akan terbunuh oleh rokok,yang setengahnya berusia
produktif dan akan kehilangan umur hidup (lost life) sebesar 20 sampai 25 tahun (WHO, 2003).
Penelitian ini bertujuan ntuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku
merokok pada siswa laki-laki SLTA di Kota Bogor tahun 2014.
Pada penelitian ini variabel dependent adalah perilaku merokok pada siswa SLTA dan variabel
independent yaitu faktor predisposisi (pengetahuan, dan umur), faktor pendukung (iklan, uang
saku) dan faktor pendorong (orang tua, teman).

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kuantitatif dengan rancangan cross sectional. Analisis
data dilakukan secara univariat dan bivariat dengan Uji Chi Square. Populasi adalah seluruh siswa
laki-laki SLTA yang berada di kota Bogor tahun 2014. Pengambilan sampel dengan cara simple
random sampling. Dengan rumus slovin (derajat kepercayaan 95%) didapat 389 responden,
namun karena berbagai kendala kami berhasil mengumpulkan sample sebanyak 286 responden
dari 10 sekolah tingkat SLTA di Kota Bogor 2014. Pengumpulan data dengan menggunakan
kuesioner. Waktu penelitian dilaksanakan dari bulan Maret- Juni 2014.

Hasil penelitian menunjukan bahwa dari 286 responden yang diteliti dutemukan siswa merokok
sebanyak 169 (59,1%). Hasil analisis data bivariat menunjukan variabel yang secara statistik
berhubungan dengan perilaku merokok adalah umur, uang saku, iklan, orang tua, dan teman. Dan
variabel yang secara statistik tidak berhubungan adalah pengetahuan.
Kata kunci: Perilaku Merokok, siswa SLTA

Abstract

FACTORS ASSOCIATED WITH STUDENT'S MALE SMOKING BEHAVIOR AT SENIOR
SECONDARY SCHOOL FINAL (SLTA) IN BOGOR CITY YEAR 2014
Smoking is a health problem since a long time ago and continues to grow and continues until now,
along with the development of modern industry increasingly. Some research shows that smoking
causes increased morbidity and morality.

Currently 50% of tobacco deaths are in developing countries. If this trend continues, some 650
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milion people will be killed by smoking, that half of productive age and will lose lifetime of 20 to 25
years (World Health Organization, 2003). This study aims to determine the factors associated with
student's male smoking behavior at Senior Secondary School Final in Bogor City year 2014.

In this study, the dependent variable is the smoking behavior of high school students and the
independent variables are predisposing factors (knowledge, and age), enabling factors
(advertising, allowance) and factors (parents, friends).

This study uses a quantitative research design cross sectional method with Chi Square test. The
population is all male high school students who were in the city of Bogor in 2014. Sampling by
simple random sampling. Slovin formula (degree of con idence 95%) obtained 389 respondents,
but due to various constraints we managed to collect a sample of 286 respondents from 10 senior
high schools in the city of Bogor, 2014. The data was collected using a questionnaire. The research
was conducted from March-June 2014.

The results showed that of the 286 respondents surveyed dutemukan smoke as many as 169
students (59.1%). Results of bivariate data analysis showed that the variables are statistically
correlated with smoking behavior is age, pocket money, advertising, parents, and friends. And
variables that were not statistically associated is knowledge.
Keywords: Behavioral Smoking, high school students
1. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG
Kebiasaan merokok menjadi masalah
kesehatan sejak dahulu dan terus
berkembang dan berlanjut sampai sekarang,
seiring dengan perkembangan industri yang
semakin modern. Berbagai penelitian
menunjukan bahwa merokok menyebabkan
meningkatnya angka kesakitan dan kematian.

Angka kesakitan akibat merokok
menurut Pusat Badan Penelitian dan
Pengembangan Kesehatan (2012) ada
sebanyak 384.058 total kasus penyakit yang
terkait rokok, 183 ribu diantaranya adalah
penyakit paru, 53 ribu kasus penyakit jantung
koroner, 47 ribu kasus stroke, 47 ribu kasus
berat lahir rendah dan 19 ribu kasus tumor
paru dan bronkitis.1 Menurut GATS (Global
Adult Tobbaco Survey) dilansir KEMENKES
(Kementerian Kesehatan) menyatakan
bahwa 190.260 orang di Indonesia meninggal
dunia akibat konsumsi rokok jadi, sekitar 500
orang perhari penduduk Indonesia
meninggal akibat konsumsi rokok (Suryanto,
2013). 2

Perokok dimasyarakat Indonesia
ternyata tidak hanya kalangan dewasa saja,
namun sudah merambah ke kalangan remaja.
Data yang diperoleh dari Riset Kesehatan
Dasar (2013) proporsi penduduk umur ≥ 10
tahun menurut kebiasaan merokok, Provinsi
Jawa barat termasuk tiga besar dengan
jumlah proporsi perokok aktif setiap hari
sebesar 27,1% setelah kepulauan Riau
(27,2%) dan Bengkulu (27,1%) dengan ratarata nasional sebesar 24,3%. Sedangkan
proporsi penduduk dengan karakteristik
umur 15- 19 tahun di Provinsi Jabar adalah
sebanyak 11,2% perokok setiap hari dan 7,1
perokok kadang-kadang.3
1.2 PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat
kita ketahui bahwa permasalahan dalam
penelitian ini adalah tingginya perilaku
merokok pada remaja dan ingin diketahuinya
faktor-faktor yang berhubungan dengan
perilaku merokok pada siswa laki-laki SLTA di
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Kota Bogor tahun 2014.

1.3 TUJUAN PENELITIAN
Tujuan umum penelitian ini adalah
untuk mengetahui faktor-faktor yang
berhubungan dengan perilaku merokok pada
siswa laki-laki SLTA di Kota Bogor tahun
2014.
1.4 MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan
manfaat sebagai berikut:
a.

b.

c.

2.

Bagi Pemerintah

Sebagai bahan masukan dan evaluasi
terhadap kebijakan dan program
kerja pemerintah Kota Bogor dalam
hal ini Dinas Kesehatan Kota Bogor
yang berkaitan dengan perilaku
merokok.
Bagi Sekolah

Untuk memberikan masukan bagi
pihak sekolah agar lebih mengontrol
para siswa agar tidak merokok dan
mempertegas aturan merokok bagi
siswa
Bagi Peneliti

Sebagai sarana mengaplikasikan
ilmu yang telah diperoleh selama
perkuliahan dan sebagai bahan
pertimbangan untuk melakukan
penelitian selanjutnya

KERANGKA KONSEP

Berdasarkan tinjauan pustaka dan
landasan teori, maka yang menjadi kerangka
konsep dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:
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Variabel Independen- Variabel Dependen
Faktor
Predisposisi

a. Pengetahuan
b. Umur

Faktor Pendukung
a. Iklan
b. Uang saku

Faktor Pendorong

Perilaku
Merokok
pada Siswa
Laki-laki
SLTA

a. Orang Tua
b. Teman

3. METODE

3.1 JENIS PENELITIAN
Jenis penelitian yang dipakai adalah
penelitian kuantitatif dengan rancangan cross
sectional yaitu suatu penelitian dengan cara
pendekatan, observasi atau pengumpulan
data yang menyangkut variabel dependen
dan independen dikumpulkan dalam waktu
bersamaan (Notoatmodjo, 2010).
3.2 LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di SLTA
(Sekolah Lanjutan Tingkat Atas) yang ada
dikota Bogor. Waktu penelitian dilaksanakan
dari bulan Maret- Juni 2014.
3.3 POPULASI DAN SAMPEL

Populasi adalah seluruh siswa laki-laki
SLTA yang berada di kota Bogor tahun 2014.
Pengambilan sampel dengan cara Simple
Random Sampling. Dengan rumus slovin
(derajat kepercayaan 95%) didapat 389
responden, namun karena berbagai kendala
kami berhasil mengumpulkan sample
sebanyak 286 responden dari 10 sekolah
tingkat SLTA di Kota Bogor 2014.

3.4 PENGUMPULAN DATA
Pengumpulan data primer dengan
menggunakan kuesioner, data sekunder
diperoleh dari Pro il Kesehatan, RISKESDAS.
Jurnal Penelitian dll.

3.5 ANALISIS DATA

Analisis data dalam penelitian ini
mencakup:
a.

Analisis univariat dilakukan untuk
memperoleh gambaran pada masingmasing variabel, baik variabel
independen maupun variabel dependen.
Data disajikan dalam bentuk distribusi
frekuensi dan selanjutnya dilakukan
analisis.

b.

Analisis bivariat, yaitu untuk melihat
hubungan variabel dependen dan
variabel independen dengan Uji ChiSquare pada taraf kepercayaan 95%
(p<0,05).

4. HASIL
4.1 ANALISIS UNIVARIAT
1. Distribusi Frekuensi Perilaku Merokok

Tabel 1 Distribusi Frekuensi Perilaku
Merokok pada Siswa Laki-laki SLTA Dikota
Bogor Tahun 2014
No
1
2

Perilaku Merokok
Ya
Tidak
Total

N

Jumlah

169
117
286

%

59,1
40,9
100

2. Distribusi Frekuensi Pengetahuan

Tabel 2 Distribusi Frekuensi Pengetahuan
Perokok pada Siswa Laki-laki SLTA Dikota
Bogor Tahun 2014
No
1
2
3

Pengetahuan

Tinggi (81-100)
Sedang (61-80)
Rendah (<60)
Total

N

Jumlah
%

151
94
38
283

52,8
32,9
13,3
98,3

Berdasarkan tabel 2. diatas maka dapat
dilihat bahwa dari 283 responden yang
diteliti ditemukan mayoritas pengetahuan
responden tinggi yaitu sebanyak 151
responden (52,8%).
3. Distribusi Frekuensi Umur Merokok

Tabel 3 Distribusi Frekuensi Umur merokok
pada Siswa Laki-laki SLTA Dikota Bogor
Tahun 2014
No
1
2
3

Umur Merokok
6-12 tahun
13-15 tahun
16-18 tahun
Total

N

Jumlah

64
142
80
286

%

22,4
49,6
28,0
100

Berdasarkan tabel 3. diatas maka dapat
dilihat bahwa dari 286 responden yang
diteliti ditemukan mayoritas umur mulai
merokok siswa laki-laki SLTA adalah 13-15
tahun yaitu sebanyak 142 responden
(49,6%).

Berdasarkan tabel 1. maka dapat dilihat
bahwa dari 286 responden yang diteliti
ditemukan siswa merokok sebanyak 169
(59,1%)
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Tabel 4 Distribusi Frekuensi Iklan Rokok
pada Siswa Laki-laki SLTA Dikota Bogor
Tahun 2014

No
1
2
3
4
5

Iklan Rokok

Sangat Menarik
Menarik
Biasa Saja
Tidak menarik
Sangat tidak
menarik
Total

Jumlah
%
N
19
6,6
31
10,8
173
60,5
21
7,3
42
14,7
286

4. Distribusi Frekuensi Iklan Rokok

100

Berdasarkan tabel 4. diatas maka dapat
dilihat bahwa dari 286 responden yang
diteliti menyatakan bahwa iklan rokok biasa
saja yaitu sebanyak 173 responden (60,5%).
5. Distribusi Frekuensi Uang Saku

Tabel 5 Distribusi Frekuensi Uang Saku
Perokok pada Siswa Laki-laki SLTA Dikota
Bogor Tahun 2014
No
1
2
3
4
5

Uang Saku

≤ Rp. 5000
Rp. 5.100-10.000
Rp. 10.100-15.000
Rp. 15.100-20.000
> Rp. 20.000
Total

Jumlah
N
%
17
5,94
49
17,13
103 36,01
74
25,87
43
15,03
286

100

Berdasarkan tabel 5. diatas maka dapat
dilihat bahwa dari 286 responden yang
diteliti ditemukan mayoritas uang saku siswa
sebesar 10.000- 15.000 yaitu sebanyak 103
responden (36,01%)
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Tabel 6 Distribusi Frekuensi Teman
merokok pada Siswa Laki-laki SLTA Dikota
Bogor Tahun 2014
No
1
2

Teman Merokok
Ada
Tidak Ada
Total

Jumlah
%
N

274
12
286

6. Distribusi Frekuensi Teman

95,8
4,2
100

Berdasarkan tabel 6. diatas maka dapat
dilihat bahwa dari 286 responden yang
d i t e l i t i d i t e m u k a n m ayo r i t a s t e m a n
responden merokok yaitu sebanyak 274
responden (95,8%).
7. Distribusi Frekuensi Orang Tua

Tabel 7 Distribusi Frekuensi Orang Tua
merokok pada Siswa Laki-laki SLTA Dikota
Bogor Tahun 2014
No
1
2

Orang Tua Merokok
Ya
Tidak
Total

Jumlah
%
N

165
121
286

57,7
42,3
100

Berdasarkan tabel 8. diatas maka dapat
dilihat bahwa dari 286 responden yang
diteliti ditemukan mayoritas orang tua
responden merokok yaitu sebanyak 165

responden (57,7%).

4.1 HASIL ANALISIS BIVARIAT
Untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, dapat
dilihat pada tabel berikut ini
Tabel 9 Hasil Analisis Bivariat

Variabel

Pengetahuan
Tinggi
Sedang
Rendah

Umur Merokok
6-12 tahun
13-15 tahun
16-18 tahun

Iklan Rokok
Sangat menarik
Menarik
Biasa saja
Tidak menarik
Sangat tidak menarik

Uang Saku
≤ Rp. 5.000
Rp. 5.100-10.000
Rp. 10.100-15.000
Rp. 15.100-20.000
>Rp. 20.000
Orang Tua
Ya
Tidak
Teman
Ada
Tidak Ada

N

84
61
23

27
142
0
0
0
169
0
0

17
42
103
7
0
165
4
157
12

Perilaku Merokok
Ya
Tidak
%
%
N
56
65,6
60,5
42,2
100
0

0
0
97,7
0
0
100
85,7
100
9,5
0
100
3,3

57,3
100

Berdasarkan seluruh proses analisis
bivariat dengan uji Chi-square , didapatkan
hasil bahwa dari 6 variabel yang
berhubungan dengan perilaku merokok
ternyata ada 5 variabel yang secara signi ikan
berhubungan (p<0,05), yaitu variabel umur,
iklan okok, uang saku, orang tua, dan teman.
Dan variabel yang tidak berhubungan adalah
variabel pengetahuan dengan nilai p=0,332
yang berarti lebih besar dari α-value 0,05.

66
32
15

44
34,4
39,5

37
0
80

57,8
0
100

19
31
4
21
42

100
100
2,3
100
100

0
7
0
67
43

0
117
117
0

0
14,3
0
90,5
100
0
96,7
42,7
0

N
150
93
38
64
142
80
19
31
173
21
42
17
49
103
74
43
165
121
274
12

5. KESIMPULAN

Total

%

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Nilai P
0,332
0,000

0,000

100
100
100
100
100

0,000

100
100

0,003

100
100

0,000

5.1 Ada hubungan antara perilaku merokok
dengan umur, iklan okok, uang saku,
orang tua, dan teman.

5.2 Tidak ada hubungan antara perilaku
merokok dengan pengetahuan.
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6. SARAN
6.1 Bagi Responden

Agar dapat memberikan pengetahuan
bagi remaja mengenai dampak buruknya
perilaku merokok bagi diri dan sekitarnya.
6.2 Bagi Tempat Penelitian

Agar dapat memberikan masukan bagi
pihak sekolah untuk lebih mengontrol siswa
agar tidak merokok dan mempertegas aturan
merokok bagi siswa.
6.3 Bagi Institusi

Agar dapat menambah bacaan
perpustakaan di Fakultas Ilmu Kesehatan
Universitas Ibn Khaldun yang dapat dijadikan
untuk pengembangan pengetahuan serta
dapat dijadikan penduan bagi mahasiswa
yang akan melanjutkan penelitian.
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SIMPOSIUM 5

Hubungan Paparan Iklan Rokok di Media dengan
Kejadian Merokok di Indonesia Tahun 2015
(Analisis Data Global Adult Tobacco Survey 2011)
Sando Pranata, SKM
Fakultas Kesehatan Masyarakat Jurusan Biostatistik Universitas Indonesia, Depok, Indonesia
sandopranata@yahoo.co.id

Abstrak

Latar Belakang: Global Adult Tobacco Survey pada tahun 2011 menunjukkan bahwa perokok aktif
pria di Indonesia lebih tinggi daripada India, Filipina, dan Vietnam yaitu 67,4%, sedangkan pada
wanita adalah 2,7 %. Total perokok di Indonesia adalah 59,9 juta perokok. Banyak faktor yang
menjadi pendorong tingginya angka prevalensi perokok di Indonesia, salah satunya adalah media.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara paparan iklan rokok di media
(Bilboards, Televisi dan Poster) terhadap kejadian merokok di Indonesia Tahun 2015 (analisis data
Global Adult Tobacco Survey Tahun 2011).

Metode: Jenis penelitian adalah Deskriptif Analitik dengan disain Cross Sectional, sampel dalam
penelitian ini berjumlah 5.881 rumah tangga terpilih, Sampel diambil dengan metodeStrati ied
Multi-Stage Cluster Sampling. Dilakukan wawancara yang terdiri dari komponen screening rumah
tangga dan komponen individu kepada responden yang dipilih. Data dikumpulkan menggunakan
perangkat genggam elektronik, dan diuji statistik dengan menggunakan Chi-Square.

Hasil: Dari hasil penelitian diketahui bahwa responden yang menyaksikan tayangan rokok di
media televisi berpeluang untuk merokok sebesar 1,4 kali dibandingkan dengan responden yang
tidak menyaksikan iklan rokok di televisi dengan CI 95% (1,2 s/d 1,7) dengan nilai P-Value
(0,0001), sedangkan responden yang terpapar iklan rokok melalui media Bilboards berpeluang
untuk merokok sebesar 1,5 kali dibandingkan dengan responden yang tidak menyaksikan iklan
rokok di bilboards dengan CI 95% (1,3 s/d 1,8) dengan nilai P-Value (0,0001) dan responden yang
terpapar iklan rokok melalui media Poster berpeluang untuk merokok sebesar 1,4 kali
dibandingkan dengan responden yang tidak menyaksikan iklan rokok di poster dengan CI 95% (1,2
s/d 1,6) dengan nilai P-Value (0,0001).

Kesimpulan: Dari hasil penelitian diketahui bahwa ada hubungan antara paparan iklan rokok
media (Televisi, Bilboards dan Poster) terhadap kejadian merokok di Indonesia, semakin sering
masyarakat terpapar iklan rokok maka peluang mereka untuk menjadi perokok semakin besar.
Perlu upaya pencegahan yang mempertimbankan untuk meminimalisir iklan rokok baik di media
telivisi, bilboard ataupun poster. Selain itu, dibutuhkan riset mendalam Mengenai pengaruh
paparan media terhadap kejadian merokok pada remaja di Indonesia karena remaja merupakan
anggota masyarakat yang sangat bisa mengakses berbagai media.
Kata Kunci: Rokok, Televisi, Bilboards, Poster
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PENDAHULUAN
Merokok merupakan salah satu bentuk
perilaku yang ditemui dalam kehidupan
sehari-hari dan dapat dijumpai di berbagai
tempat umum. Meskipun sudah ada larangan
untuk merokok di tempat umum, namun
perokok tetap saja menghiraukan larangan
tersebut . Sekarang rokok bukan saja
dikonsumsi oleh orang dewasa, namun
remaja bahkan anak-anak sudah mulai
mengenal rokok dan mencoba untuk
mengkonsumsi rokok.

Berdasarkan hasil Riskesdas tahun
2013, rata-rata perilaku merokok di
Indonesia saat ini sebesar 29,3%. Proporsi
perokok terbanyak terdapat di Kepulauan
Riau dengan jumlah perokok setiap hari
27,2%. Proporsi merokok penduduk umur 15
tahun ke atas cenderung meningkat, dari
tahun 2007 sebesar 34,2% meningkat
menjadi 36,3% di tahun 2013 sedangkan
untuk Jawa Tengah proporsi perokok usia di
atas 10 tahun yang merokok setiap hari
sebesar 22,9% dan perokok kadang-kadang
sebesar 5,3% dengan jumlah batang yang
dihisap dalam sehari pada saat ini sebesar
10,7%.[1]

Dalam Survey GATS terhadap 16 negara
(Global Adult Tobacco Sur vey) 2011,
prevalensi perokok aktif pria di Indonesia
lebih tinggi daripada India, Filipina, dan
Vietnam. Prevalensi perokok di Indonesia
pada pria yaitu 67,4% dan 2,7 % pada wanita
atau seluruhnya 34,8 % atau 59,9 juta
masyarakat Indonesia saat ini merokok.[2]

Melihat iklan rokok di media cetak
danelektronik yang menampilkan gambaran
bahwa perokok adalah lambang sifat jantan
atau glamour, membuat remaja seringkali
terpicu untuk mengikuti perilaku seperti
yang ada dalam iklan tersebut (Suryaningrat,
2007)[3]. Meski iklan rokok tidak
menunjukkan secara langsung orang yang
sedang menghisap rokok namun secara tidak
langsung dari kata-kata promosi seperti
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”selera pemberani”, ”pria punya selera”, ”gak
ada loe gak rame”, dan lain sebagainya yang
terdapat pada iklan rokok membujuk pasar
untuk menghisap rokok, terutama anak
remaja yang sedang mencari jati diri
(Kurniawati, 2008)[4].

Industri rokok memiliki banyak cara
untuk mempromosikan produknya baik
secara langsung maupun tak langsung.
Strategi promosi langsung yaitu melalui
beragam media massa seperti media
elektronik, televisi dan radio, media on line,
dan media cetak. Sedangkan promosi yang
tidak langsung adalah dengan kegiatan
sponsorship pada beragam acara seperti
menyelenggarakan kegiatan yang bersifat
religius, beasiswa, kesenian, olah raga dan
lain sebagainya. Hasil pemantauan iklan,
promosi, dan sponsor rokok yang dilakukan
Ko m i s i N a s i o n a l Pe rl i n d u n ga n A n a k
Indonesia (KPAI) pada tahun 2007, tercatat
2.846 jumlah tayangan televisi yang
disponsori oleh industri rokok di 13 stasiun
televisi, ditambah dengan 1.350 kegiatan
yang disponsori industri rokok (Kurniawati,
2008)[4].
TUJUAN UMUM

Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui hubungan antara paparan iklan
rokok di media (Bilboards, Televisi dan
Poster) terhadap kejadian merokok di
Indonesia Tahun 2015 (analisis data Global
Adult Tobacco Survey Tahun 2011).
METODE

Jenis penelitian adalah Deskriptif
Analitik dengan disain Cross Sectional,
sampel dalam penelitian ini berjumlah 5.881
rumah tangga terpilih, Sampel diambil
dengan metodeStrati ied Multi-Stage Cluster
Sampling. Dilakukan wawancarayang terdiri
dari komponen screening rumah tangga dan
komponen individu kepada responden yang
dipilih. Data dikumpulkan menggunakan

perangkat genggam elektronik, dan diuji statistik dengan menggunakan Chi-Square.
HASIL

A. KAREKTERISTIK RESPONDEN
Tabel 1.1
Distribusi Responden Menurut Umur

N

Umur
Valid N (Listwise)

5.881
5.881

Minimum
15

Maximum
90

Mean

38,228

Std.
Deviation
14,54

Pada tabel 1.1, rata – rata responden usia responden adalah 38,23tahun dengan standar deviasi
14,54tahundengan umur termudah adalah 15 tahun serta umur tertua adalah 90 tahun.
Tabel 1.2
Distribusi Responden Menurut Tempat

Tempat

Jumlah
2.696
3.185
5.881

Pedesaan
Perkotaan
TOTAL

Persentase
45,84
54,16
100

Distribusi frekuensi tempat tinggalresponden dapat dilihat pada tabel 1.2, terlihat bahwa
responden yang tinggal di pedesaan (45,84%) lebih kecil dibanding responden yang tinggal di
perkotaan (54,16%).
Tabel 1.3
Distribusi Responden Menurut Jenis Kelamin
Jumlah

Jenis Kelamin

3.027
2.851
5.881

Laki-Laki
Perempuan
TOTAL

Persentase
51,47
48,53
100

Distribusi frekuensi jenis kelaminresponden dapat dilihat pada tabel 5.3, terlihat bahwa
responden yang memiliki jenis kelamin laki-laki (51,47%) lebih besar dibanding responden yang
memiliki jenis kelamin perempuan (48,53%).

B. ANALISIS UNIVARIAT

Media Televisi
Terpapar
Tidak Terpapar
TOTAL

Tabel 2.1
Distribusi Responden Menurut Paparan Media Televisi
Jumlah
4.396
1.485
5.881

Persentase
74,75
25,25
100

Distribusi frekuensi paparan media televisi dapat dilihat pada tabel 2.1, terlihat bahwa responden
yang terpapar media televisi (74,75%) lebih besar dibanding responden yang tidak terpapar media
telvisi (25,25%).
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Media Bilbords
Terpapar
Tidak Terpapar
TOTAL

Tabel 2.2
Distribusi Responden Menurut Paparan Media Bilboards
Jumlah
2.892
2.989
5.881

Persentase
49,18
50,82
100

Distribusi frekuensi paparan media bilboards dapat dilihat pada tabel 2.2, terlihat bahwa
responden yang terpapar media bilboards (49,18%) lebih kecil dibanding responden yang tidak
terpapar dengan media bilboards (56,3%).
Media Poster
Terpapar
Tidak Terpapar
TOTAL

Tabel 2.3
Distribusi Responden Menurut Paparan Media Poster
Jumlah
2.868
3.013
5.881

Persentase
48,77
51,23
100

Distribusi frekuensi paparan media poster dapat dilihat pada tabel 2.3, terlihat bahwa responden
yang terpapar media poster (48,77%) lebih kecil dibanding responden yang tidak terpapar dengan
media poster (51,23%).
Kejadian Merokok
Merokok
Tidak Merokok
TOTAL

Tabel 2.4
Distribusi Responden Menurut Kejadian Merokok
Jumlah
2.102
3.779
5.881

Persentase
35,74
64,26
100

Distribusi frekuensi kejadian merokok dapat dilihat pada tabel 2.4, terlihat bahwa responden yang
merokok (35,74%) lebih kecil dibanding responden yang tidak merokok (64,26%).

C. ANALISIS BIVARIAT

Tabel 3.1
Distribusi Responden Menurut Paparan Media Televisi dengan Kejadian Merokok

Media
Televisi

Terpapar
Tidak Terpapar
Jumlah

Kejadian Merokok

Merokok
n
%

1,642
460
2,102

37.35
30.98
35.74

Tidak Merokok
n
%
2,754
1,025
3,779

62.65
69.02
64.26

n

Total

4,396
1,485
5,881

%

100
100
100

OR
(95 % CI)
1.48
1,3 - 1,8

P
value

0.000

Hasil analisis hubungan antara paparan media televisi dengan kejadian merokokdiperoleh bahwa
ada sebanyak 1.642 (37,35%) responden yang terpapar media televisi memiliki kebiasaan
merokok. Sedangkan diantara responden yang tidak terpapar media televisi, ada 460 (30,98%)
yang memiliki kebiasaan merokok. Hasil uji statistik diperoleh nilai p = 0,0001 maka dapat
disimpulkan ada perbedaan proporsi kejadian merokok antara responden yang terpapar dengan
media televisi dibandingkan dengan responden yang tidak terpapar media televisi (ada hubungan
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antara paparan media televisi dengan kejadian merokok). Dari hasil analisis diperoleh pula nilai OR
= 1,48, artinya responden yang terpapar media televisi dapat meningkatkan kejadian merokok
sebesar1,48 kali dibandingkan dengan responden yang tidak terpapar media televisi.
Tabel 3.2
Distribusi Responden Menurut Paparan Media Bilboards dengan Kejadian Merokok
Kejadian Merokok
OR
P
Total
Media
(95 % CI)
value
Merokok
Tidak Merokok
Bilboards
n
%
n
%
n
%

Terpapar
Tidak Terpapar
Jumlah

1.169
933
2.102

40,42
31,21
35,74

1.723
2.056
3.779

59,58
68,79
64,26

2.892
2.989
5.881

100
100
100

1,54
1,3 - 1,8

0.000

Hasil analisis hubungan antara paparan media bilboards dengan kejadian merokokdiperoleh
bahwa ada sebanyak 1.169 (40,42%) responden yang terpapar media bilboards memiliki
kebiasaan merokok. Sedangkan diantara responden yang tidak terpapar media bilboards, ada 933
(31,21%) yang memiliki kebiasaan merokok. Hasil uji statistik diperoleh nilai p = 0,0001 maka
dapat disimpulkan ada perbedaan proporsi kejadian merokok antara responden yang terpapar
dengan media bilboards dibandingkan dengan responden yang tidak terpapar media bilboards
(ada hubungan antara paparan media bilboards dengan kejadian merokok). Dari hasil analisis
diperoleh pula nilai OR = 1,54, artinya responden yang terpapar media bilboards dapat
meningkatkan kejadian merokok sebesar1,54 kali dibandingkan dengan responden yang tidak
terpapar media bilboards.
Tabel 3.3
Distribusi Responden Menurut Paparan Media Poster dengan Kejadian Merokok
Kejadian Merokok
OR
P
Total
(95 % CI)
value
Media Poster
Merokok
Tidak Merokok
n
%
n
%
n
%

Terpapar
Tidak Terpapar
Jumlah

1.140
962
2.102

39,75
31,93
35,74

1.728
2.051
3.779

60,25
68,07
64,26

2.868
3.013
5.881

100
100
100

1,54
1,3 - 1,8

0.000

Hasil analisis hubungan antara paparan media poster dengan kejadian merokokdiperoleh bahwa
ada sebanyak 1.140 (39,75%) responden yang terpapar media poster memiliki kebiasaan
merokok. Sedangkan diantara responden yang tidak terpapar media poster, ada 962 (31,93%)
yang memiliki kebiasaan merokok. Hasil uji statistik diperoleh nilai p = 0,0001 maka dapat
disimpulkan ada perbedaan proporsi kejadian merokok antara responden yang terpapar dengan
media poster dibandingkan dengan responden yang tidak terpapar media poster (ada hubungan
antara paparan media poster dengan kejadian merokok). Dari hasil analisis diperoleh pula nilai OR
= 1,54, artinya responden yang terpapar media poster dapat meningkatkan kejadian merokok
sebesar1,54 kali dibandingkan dengan responden yang tidak terpapar media poster.
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PEMBAHASAN
A. HUBUNGAN ANTARA PAPARAN MEDIA
TELEVISI DENGAN KEJADIAN
MEROKOK
Dalam penelitian ini sebesar 37,35%
(pada tabel 3.1) terpapar iklan rokok di media
televisi cenderung untuk merokok. Iklan
dibuat dengan tujuan untuk memberikan
informasi dan membujuk para konsumen
untuk mencoba atau mengikuti apa yang ada
di iklan tersebut, yaitu berupa aktivitas
mengkonsumsi produk dan jasa yang
ditawarkan (Kholid, 2012) [ 5 ] . Menurut
Juniarti dalam Tarwoto, dkk (2010)[6], melihat
iklan di media massa dan media elektronik
yang menampilkan gambaran bahwa
perokok adalah lambang kejantanan atau
glamour, membuat remaja seringkali terpicu
untuk mengikuti perilaku seperti yang ada di
iklan tersebut
B. HUBUNGAN ANTARA PAPARAN MEDIA
B I L B OA R D S D E N G A N K E JA D I A N
MEROKOK

Hipotesis kedua dalam penelitian ini
diterima karena ada hubungan antara
paparan media bilboards dengan kejadian
merokok, hasil penelitian sesuai dengan
penelitian Lee Johnson, Rice, Warren, dan
Chen (2013)[7]. Penelitian mereka
menunjukkan bahwa dalam 30 hari, sebanyak
62% remaja Korea Selatan dan Taiwan
melihat iklan rokok di billboards, 50%
melihat di koran atau majalah, dan 50%
melihat di acara olahraga. Dalam penelitian
tersebut iklan rokok dapat menjadi prediktor
intensimerokok pada remaja di tiga negara.
C. HUBUNGAN ANTARA PAPARAN MEDIA
POSTER DENGAN KEJADIAN MEROKOK

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini
diterima karena ada hubungan antara
paparan media poster dengan kejadian
merokok, hasil ini bertolak belakang dengan
penelitian Andrian Liem (2014)[8] terhadap
pelajar di Jogjakarta, dimana nilai p-value 0,
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206 ini menunjukan bahwa tidak ada
hubungan antara media poster dengan
kejadian merokok pada remaja.
KETERBATASAN PENELITIAN
1. Objek dalam penelitian ini lebih banyak
responden yang tidak merokok sehingga
masih mungkin terjadi bias (bias seleksi)

2. Adanya variabel pengganggu yang
sepenuhnya tidak bisa dikendalikan
seperti pengaruh keluarga, teman,
pengalaman pribadi dan tersedianya
rokok.
KESIMPULAN DAN SARAN
Dari hasil penelitian diketahui
bahwa ada hubungan antara paparan iklan
rokok media (Televisi, Bilboards dan Poster)
terhadap kejadian merokok di Indonesia,
semakin sering masyarakat terpapar iklan
rokok maka peluang mereka untuk menjadi
perokok semakin besar. Perlu upaya
pencegahan yang mempertimbankan untuk
meminimalisir iklan rokok baik di media
telivisi, bilboard ataupun poster. Selain itu,
dibutuhkan riset mendalam Mengenai
pengaruh paparan media terhadap kejadian
merokok pada remaja di Indonesia karena
remaja merupakan anggota masyarakat yang
sangat bisa mengakses berbagai media.
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Abstrak

Belanja iklan rokok di Indonesia jauh lebih besar dibanding iklan layanan masyarakat yang
bertema anti rokok.Hal ini membuat iklan rokok mudah dijumpai dalam berbagai macam bentuk
dan kemasan yang disampaikan melalui berbagai media yang ada. Saat ini terjadi peningkatan
jumlah perokok remaja aktif di Indonesia yang mencapai 13,2% (tertinggi di dunia). Riset ini
bertujuan menganalisis pengaruh iklan rokok terhadap pengetahuan, persuasi, norma subyektif,
dan sikap siswa SMU Negeri di kabupaten Jember yang merupakan faktor determinan sebuah
perilaku sesuai dengan Theory Reasoned Action(TRA). Penelitian ini menggunakan perpaduan dari
dua teori yaitu teori efekti itas pengiklanan milik Jagdish N. Shets dan TRA milik Ajzen. Penelitian
observasional ini dilaksanakan dengan mengumpulkan data kuesioner dari 200 sampel di SMU
Negeri 2 Jember. Risetini menunjukkan adanya pengaruh yang signi ikan (mendorong untuk
merokok) dari penyampaian pesan iklan rokok Sampoerna Hijau terhadap pengetahuan, persuasi
kognitif dan persuasi non kognitif (signi ikansi 0.000), artinya iklan rokok memiliki peran penting
dalam mempengaruhi pengetahuan dan persuasi seseorang yang menjadi dasar untuk melakukan
suatu tindakan/perilaku (merokok) sebagai wujud pengadopsian dari pesan iklan yang diterima.
Sebaliknya riset ini menunjukkan tidak adanya pengaruh antara penyampaian pesan iklan
terhadap sikap dan norma subyektif siswa/siswi SMU Negeri 2 Jember (α>0,05). Hal ini disebabkan
karena norma subyektif dan sikap pada dasarnya lebih dipengaruhi oleh lingkungan sekitar
individu itu sendiri seperti keluarga, guru, teman, paham yang dianut, aturan/norma (adatistiadat) yang berlaku dan sebagainya.
Kata kunci : Iklan Rokok, Pengetahuan, Persuasi, Norma Subyektif, Sikap.

Abstract

Spending on cigarette advertising in Indonesia is far greater than public service advertising with anticigar theme. It made cigar ad is easy to ind in various form and package conveyed through almost any
existing media. Recently there is increase of active juvenile smoker number in Indonesia reaching
13,2% (highest in the world). This research was aimed to analyze eﬀect of cigarette ad on knowledge,
persuasion, subjective norm, and Public High Senior School student attitude in Jember regency as
determining factor of attitude in accord with Theory Reasoned Action (TRA). This research used
combination of the two theories: Jagdish N. Shets's advertising eﬀectiveness theory and Ajzen's TRA.
The observational research was performed by collecting questionnaire data from 200 samples in
Public High Senior School 2 Jember. This research showed that there was signi icant eﬀect
(encouraging to smoke) of Sampoerna Hijau cigarette ad message delivery on knowledge, cognitive
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persuasion and non cognitive persuasion (signi icance 0.000) indicating that the cigar ad had
important role in in luencing one's knowledge and persuasion as a base to perform any
action/behavior (smoking) as adoption term of the received ad message. In contrast, this research
showed there was no eﬀect between ad message delivery on attitude and student subjective norm of
Public High Senior School 2 Jember (a > 0.05). It was caused by subjective norm and attitude which
basically was in luenced by environment surrounding the individual such as family, teacher, friend,
religion, prevailing rule/norm (customs) and so on.
Keywords: Cigarette ad, Knowledge, Persuasion, Subjective Norm, Attitude
1. PENDAHULUAN
Semua bentuk tembakau adalah bersifat
adiksi dan mematikan.Kesimpulan dari
bukti-bukti ilmiah menyatakan bahwa para
perokok berhadapan dengan peningkatan
risiko kematian dari berbagai macam jenis
kanker (khususnya kanker paru-paru),
penyakit jantung, stroke, em isema dan
penyakit yang fatal maupun yang tidak fatal
lainnya.

Pendapatan negara dari cukai rokok pada
tahun 2008 mencapai Rp.47,49 triliun dan
meningkat menjadi Rp.49,49 triliun pada
tahun 2009.[1] Jumlah tersebut sangat minim
dibanding cukai yang diperoleh dari barang
n on rokok , m isa l m inya k da n b a ha n
tambang.Pada tahun 2009 belanja iklan
rokok mencapai Rp. 752 miliar sedangkan
belanja iklan layanan masyarakat anti
merokok hanya Rp. 12,3 miliar. Tingginya
belanja iklan rokok menyebabkan iklan rokok
dalam berbagai bentuk sangat mudah
dijumpai, baik dalam media elektronik, media
cetak maupun media iklan terbuka seperti
baliho maupun poster.Sebagian besar iklan
rokok memberikan persepsi yang sangat
menarik dan berkesan misalnya rokok
dipersepsikan sebagai bentuk dari kebiasaan
seorang pria mapan yang sehat, sangat jauh
berbeda dengan bahaya yang dihadapi oleh
remaja yang merokok.Pengaruh pencitraan
yang mendorong remaja untuk merokok juga
diungkapkan oleh McCool et. al. (2003)
menyatakan bahwa
“Younger adolescents, who may have had less
direct experience with smoking, attend to the

more stereotypical (or objecti ied) image
speci ic characteristics of the smokers. Older
teenagers are more likely than younger
adolescents to be smokers, socialise with
smokers, and/or be af iliated with subcultural
groups in which smoking is a normative
behavior”.
Kondisi ini menunjukkan bahwa bagi remaja,
merokok merupakan sesuatu yang dianggap
normatif dan wajar, bahkan bagi sebagian
lainnya merokok merupakan sebuah bentuk
kedewasaan. Pencitraan ini tidak terlepas
dari peran iklan rokok. Pembentukan citra,
sangat penting bagi remaja, termasuk
diantaranya citra negatif atau positif tentang
rokok yang sangat dipengaruhi oleh
informasi yang diterima.[2]
Saat ini telah terjadi peningkatan jumlah
perokok remaja di Indonesia.Pada 2006 lalu,
G lob a l You t h Tob acco Su r ve y (GY TS )
Indonesia pernah mengadakan survei
terhadap remaja berusia 13-15
tahun.Berdasarkan survei itu ada sebanyak
24,5 % remaja laki-laki dan 2,3 % remaja
perempuan menjadi perokok, bahkan
ditemukan fakta bahwa tiga dari sepuluh
pelajar mencoba menghisap rokok sejak
berusia di bawah 10 tahun. Hasil penelitian
yang tidak kalah mengejutkan adalah bahwa
saat ini Indonesia merupakan penyumbang
terbesar perokok remaja aktif di dunia yaitu
sebanyak 13,2%. Munculnya kecenderungan
perilaku merokok remaja yang bertentangan
dengan norma masyarakat disebabkan
karena kegagalan remaja memperoleh
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penghargaan dari masyarakat. Hal ini sesuai
dengan pendapat Cavan (2007) menyatakan
bahwa, “Juvenile Delinguency refers to failure
of children and youth to meet certain
obligation expected of them by the society in
which they live”.[3]Menurut (Wilis, 2008),
Penghargaan yang diharapkan oleh remaja
adalah tugas dan tanggung jawab seperti
orang dewasa. Remaja menuntut suatu
peranan sebagaimana dilakukan orang
dewasa, tetapi orang dewasa tidak dapat
memberikan tanggung jawab dan peranan itu
karena belum adanya rasa kepercayaan
terhadap remaja.[4]

Menurut Centre for Community Child Health
(2006), penyebab perilaku merokok remaja
terdiri dari 4 faktor yaitu faktor lingkungan,
sosio demogra i, individu, dan komunitas.
Faktor lingkungan meliputi perilaku merokok
orang tua, pengaruh teman yang merokok,
sikap orang tua, pengaruh saudara, keluarga,
hubungan dengan orang tua, sikap dan norma
dalam kelompok remaja. Faktor sosio
demogra i meliputi usia, etnis, kondisi
ekonomi orang tua, dan kondisi keuangan
pribadi remaja. Faktor individu meliputi
kondisi mental, prestasi, gaya hidup,
kepribadian, sikap untuk merokok atau tidak,
stress, perhatian pada kesehatan, penyakit
kronis, keinginan mengendalikan berat
badan, kebebasan yang diberikan oleh
keluarga. Sedangkan faktor komunitas
meliputi biaya, akses dan pariwara.[5]
Industri rokok selalu mengundang pro dan
kontra antara sisi cukai dan penyerapan
tenaga kerja yang merupakan penyokong
pembangunan dengan bahaya yang
ditimbulkan dan biaya kesehatan yang harus
ditanggung oleh masyarakat . Dengan
pendapatan dari cukai rokok yang mencapai
Rp.49,49 trilyun, ternyata perawatan
penyakit akibat rokok menelan biaya lebih
dari Rp. 125 trilyun per tahun. [6]Dengan
demikian penduduk Indonesia yang tidak
merokok pun harus membantu membayar
pajak untuk biaya kesehatan perokok
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tersebut.

Polemik ini juga terjadi di Kabupaten Jember
Propinsi Jawa Timur, yang tidak dapat
dilepaskan dari industri rokok di Indonesia.
Kabupaten Jember merupakan penyumbang
b a h a n b a ku t e m b a k a u t e r b e s a r d a n
berkualitas internasional untuk industri
rokok di Indonesia yaitu 17,23%. Seluruh
industri rokok memiliki gudang-gudang
penyimpanan tembakau di Jember.Sebanyak
73.354 petani atau 37% dari seluruh petani di
Jember merupakan petani tembakau dengan
luas lahan tembakau sebanyak 11.817 hektar
(Junaidy, 2008). Pada sisi yang lain menurut
survei yang dilakukan oleh WHO (2006)
dalam Global Youth Tobacco Survey (GYTS) di
Kabupaten Jember diketahui 38,8% siswa
SMP pernah merokok dan 13,2% saat ini
merupakan perokok aktif, sedangkan survei
yang dilakukan pada tahun 2004
menunjukkan
38,4% siswa SMP pernah
merokok dan 11,2% siswa merokok aktif.
Kondisi ini menunjukkan bahwa telah terjadi
peningkatan jumlah siswa yang merokok.
Dalam kesimpulannya dari GYTS di seluruh
dunia bahwa setiap tahunnya usia remaja
yang merokok akan semakin menurun dan
prosentasenya akan semakin meningkat.
Berdasarkan survey pendahuluan yang
dilakukan oleh peneliti pada siswa SMU
Negeri di Kabupaten Jember dengan sampel
sebanyak 50 responden diketahui bahwa
sebanyak 44% responden merupakan
perokok aktif, dan 50% dari perokok remaja
aktif tersebut mengaku memulai merokok
pada saat SMU, dan sebanyak 45,4% perokok
remaja memulai merokok dengan alasan agar
lebih terlihat keren, dewasa dan jantan
dimana alasan tersebut merupakan
stereotype/citra yang dimunculkan oleh
produk rokok.[7]
Dalam uraian diatas, diketahui bahwa
perilaku merokok remaja semakin memprihatinkan seiring dengan semakin
mudahnya remaja mendapatkan informasi
tentang rokok dengan kerangka pemasaran

produk rokok yang tentunya memberikan
p e r s e p s i ya n g s a l a h t e n t a n g r o ko k .
Berdasarkan kondisi tersebut maka peneliti
tertarik untuk membuktikan secara empiris
pengaruh penyampaian pesan iklan rokok
Sampoerna Hijau terhadap tingkat
pengetahuan, persuasi kognitif, persuasi nonkognitif, norma subyektif, dan sikap siswa
SMU Negeri di Kabupaten Jember, melalui
penelitian ini. Meskipun terdapat banyak
faktor yang bisa mempengaruhi perilaku
merokok remaja, akan tetapi pada penelitian
ini, peneliti hanya memfokuskan pada faktor
iklan rokok saja. Iklan rokok dalam penelitian
ini difokuskan pada satu Brand rokok
terkenal yaitu Sampoerna Hijau, dengan
beberapa pertimbangan antara lain:[8]

1. HM.Sampoerna saat ini merupakan
industry rokok terbesar di Indonesia
dimana pangsa pasar mereka juga lebih
besar dibandingkan industry rokok
lainnya.[9]

2. Sampoerna Hijau merupakan produk dari
HM. Sampoerna, dan Sampoerna Hijau
mampu memberikan kontribusi yang
cukup besar terhadap total pendapatan
HM.Sampoerna.[10]

3. Produksi Sampoerna Hijau per tahun
mencapai 94,2 milliar batang dari 152,7
milliar batang produksi rokok nasional
atau 61,69% dari total produksi rokok
nasional.[9]

4. Sasaran konsumen HM. Sampoerna untuk
produk rokok Sampoerna Hijau adalah
kaum remaja, terbukti dari tema dan
model yang digunakan untuk memasarkan produknya, h al terseb ut ju ga
diperkuat dengan pernyataan Phillip
Morris selaku pengelola HM.Sampoerna
yang menyatakan bahwa remaja adalah
calon pelanggan masa depan.[11]

5. Dana promosi HM.Sampoerna untuk
produknya mencapai Rp. 144,16 milliar,
dimana jumlah tersebut jauh lebih besar

dari dana yang dikeluarkan oleh industry
rokok lainnya, sehingga HM.Sampoerna
dinilai sangat bernyali dalam hal beriklan
disbanding produsen rokok lainnya.[10]

2. METODE PENELITIAN

2.1 Jenis dan Rancangan Penelitian
Penelitian berjudul “Pengaruh Iklan Rokok
Terhadap Pengetahuan, Persuasi, Norma
Subyektif dan Sikap siswa SMU Negeri di
kabupaten Jember” ini merupakan penelitian
o b s e r va s i o n a l k a re n a p e n e l i t i t i d a k
melakukan perlakuan terhadap responden.
Dengan kata lain penelitian dilaksanakan
dengan tujuan untuk mengungkap kondisi
obyek penelitian tanpa melakukan intervensi.
Penelitian ini juga merupakan studi kasus
dengan menggunakan iklan rokok
Sampoerna Hijau sebagai obyek penelitian
pada siswa SMU Negeri di Kabupaten
Jember.[12]

Penelitian ini tergolong analitik yang
bertujuan untuk melihat pengaruh variabel
bebas (Independent Variable) terhadap
variabel terikat (Dependent Variable). Sesuai
dengan maksud dan tujuan penelitian, maka
pendekatan yang digunakan dalam studi ini
adalah pendekatan kuantitatif dengan
a n a l i s i s a s o s i a s i ya n g m e n g g u n a ka n
instrumen berupa kuesioner.[13]
2.2 Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2010
dengan subyek penelitian siswa siswi SMU
Negeri yang terletak di tengah kota Jember.
Lokasi tersebut dipilih karena di tengah/
pusat kota Jember banyak terdapat iklan
rokok yang dipajang untuk menghiasi kota
(Outdoor Advertising). Iklan tersebut
berbentuk iklan yang di pajang di billboard,
iklan yang diputar berulang-ulang dengan
menggunakan televisi besar yang diletakkan
di pertigaan jalan (Videotron), iklan yang
dimanfaatkan sebagai lampu kota, sebagai
penghias taman alun-alun kota, sebagai
tenda-tenda kaki lima, sebagai ucapan
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selamat datang di tempat-tempat ibadah dan
sebagai penghias di pos-pos polisi, serta
tempat-tempat umum lainnya.
2.4 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh
siswa kelas XII SMU Negeri 2 Jember yang
berjumlah 328 siswa baik laki-laki maupun
perempuan tahun ajaran 2010/2011.
Pemilihan populasi didasarkan atas asumsi
bahwa siswa kelas XII merupakan kelompok
siswa yang tergolong pada kelompok remaja
akhir (17-19 tahun), yang berada pada tahap
peralihan dari masa puber ke dewasa, dengan
demikian dapat diasumsikan pula bahwa
pemikiran siswa kelas XII juga mengalami
perkembangan dari pemikiran yang bersifat
subyektif menjadi pemikiran yang bersifat
obyektif.
Besar sampel penelitian ini ditentukan
dengan menggunakan rumus inite sample,
yaitu:[14]

n=

N
1 + N .d 2

Keterangan :
n = Jumlah Sampel
N = Populasi
d = Taraf Signi ikan, dalam penelitian
sebesar 5%

Penghitungan besar sampel menurut rumus
adalah sebagai berikut:

n=

328
1 + 328.(0,05) 2

n=

328
= 180
1,82

dibulatkan 200 (digunakan sebagai sampel)
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Pro il Tembakau di K abupaten
Jember
Propinsi Jawa Timur memiliki potensi yang
sangat membanggakan dalam menyumbang
devisa untuk negara. Disamping Jawa Timur
sebagai lumbung pangan, Jawa Timur juga
m e r u p a k a n p u s a t p e r ke b u n a n t e b u ,
tembakau, cengkeh, dan sebagainya. Semua
itu, banyak disumbangkan oleh KabupatenKabupaten yang sangat produktif, diantaranya Kabupaten Jember.

Jawa Timur mempunyai 3 Kabupaten
penghasil tembakau terbaik nasional,
maupun mancanegara, seperti Bojonegoro,
Pamekasan, dan Jember sendiri. Didukung
oleh kabupaten-kabupaten penghasil
tembakau lainnya. Potensi Jember di bidang
tembakau dan pengolahan hasil tembakau
cukup besar, bahkan sampai saat ini Jember
adalah penyuplai 20 persen tembakau untuk
pabrik rokok di Indonesia. Belum lagi dengan
industri rokok rumahan yang ada di Jember
yang satu tahunnya bisa menyumbangkan
hasil cukai rokok sebesar 1 milyar rupiah
lebih untuk negara.

Saat ini Jember mendapatkan 8,3 milyar
rupiah dari dana bagi hasil cukai tembakau
yang digunakan untuk membantu petani
tembakau, pembinaan perusahaan rokok
rumahan, sosialiasi dana bagi hasil tembakau
di Jember, pengadaan fasilitas pendidikan,
pengadaan fasilitas kesehatan dan fasilitas
umum lainnya. Dengan keadaan tersebut,
untuk tahun ke depan pemerintah Kabupaten
Jember mengharapkan dana bagi hasil cukai
tembakau yang didapatkan oleh Jember
dapat meningkat seiring dengan makin
naiknya produksi tembakau dan industri
hasil tembakau di Jember.[15]

Kabupaten Jember sebagai pusat tembakau
Jawa Timur sudah terkenal hingga ke wilayah
mancanegara, sehingga secara langsung
tembakau Jember telah menjadi konsumsi
dunia. Melihat keadaan tersebut, pemerintah

Kabupaten Jember menilai sebaiknya cukai
rokok yang menjadi pemasok utama devisa
negara ini memang hendaknya juga dibahas
mengenai pembagian hasilnya antara pusat
dan daerah. Pada dasarnya, daerah atau
Kabupaten hanya menerima dari hasil cukai
rokok tersebut sebesar 2 % dari hasil
penjualan cukai yang ada, itupun dana hasil
pembagian cukai diserahkan oleh pusat
melalui pemerintah propinsi dalam bentuk
pembangunan-pembangunan fasilitas
kesehatan, pendidikan, dan fasiliatas umum.

Mengingat Jember merupakan daerah
penghasil tembakau yang terbesar di Jawa
T i m u r d a n m e m i l i k i te m b a ka u ya n g
berkualitas internasional, maka akan banyak
ditemui pabrik-pabrik penghasil rokok di
kabupaten Jember, yang hingga saat ini telah
berjumlah lebih dari 300 pabrik yang
meliputi pabrik-pabrik besar dan pabrik
rokok rumahan, mengingat banyaknya rokok
yang dihasilkan oleh Kabupaten Jember,
maka semakin memudahkan masyarakatnya
untuk memperoleh rokok guna di konsumsi,
dampak dari hal tersebut adalah sangat
tingginya konsumsi rokok di Jember. Hal
tersebut diperkuat dengan kemampuan
produsen rokok dalam menjual produknya
yang bisa menjual hampir ± 2 ribu-3 ribu
batang/per hari.
3.2 Strategi H.M Sampoerna Dalam Memasarkan Produk

Strategi yang digunakan oleh HM. Sampoerna
dalam memasarkan produknya dikenal
sebagai Market Driven StrategyMarket Driven
Strategy secara garis besar adalah strategi
yang diaplikasikan dengan cara memahami
pasar, customers dan pesaing. Ada beberapa
karakteristik yang mencirikan market driven
strategy, yaitu:
1. Menjadikan market sebagai orientasi
(Becoming market orientation).

2. M e n e n t u k a n k e m a m p u a n k h u s u s
perusahaan (Determining distinctive

capabilities).
3. Mencocokkan value apa yang diinginkan
customer dengan kemampuan khusus
perusahaan (Matching customer value and
distinctive capabilities).
4. M e n c a p a i s u p e r i o r p e r f o r m a n c e
(achieving superior performance).

Saat ini HM.Sampoerna merupakan salah
satu industry rokok terbesar di Indonesia.
Kemajuan yang pesat ini terjadi setelah
HM.Sampoerna berada dibawah pimpinan
Philip Morris.Sasaran utama produk HM.
Sampoerna adalah kaum remaja, karena
remaja dianggap sebagai calon pelanggan
mereka seumur hidup. Dimana sekali mereka
terjerat nikotin, mereka akan sulit
melepaskan diri karena sifat rokok yang
sangat adiktif. Hal tersebut diungkapkan oleh
Philip Morris pada tahun 1981 dalam salah
satu dokumen industry rokok, dimana Morris
menyatakan bahwa “Remaja hari ini adalah
calon pelanggan tetap hari esok, karena
mayoritas perokok memulai merokok ketika
mereka berada pada masa remaja. Oleh
karena itu, pola merokok remaja saat ini
sangatlah penting bagi Morris, karena dengan
mengetahui pola tersebut, ia akan mampu
membuat jenis rokok baru serta strategy
pemasarannya yang tepat bagi kaum
sasarannya.[16]

Komisi Nasional Perlindungan Anak, yang
memantau promosi rokok pada Januari
hingga Oktober 2007, mencatat selain media
elektronik, industri rokok juga memanfaatkan media cetak dan media luar ruang serta
mensponsori beragam kegiatan. Pengamatan
tersebut juga menunjukkan bahwa industri
rokok juga mensponsori konser berbagai
jenis musik, kegiatan olahraga, hingga
kegiatan di sekolah, madrasah, dan kampuskampus. Beberapa kegiatan tersebut dikemas
secara menarik sesuai dengan norma yang
berlaku dalam kehidupan remaja, sehingga
menarik remaja untuk ikut berpartisipasi
dalam setiap kegiatan yang diadakan oleh
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industri rokok sebagai upaya pemasaran
produknya yang dilakukan secara
terselubung.

Dalam hal mempromosikan produk rokok
yang dihasilkan, HM. Sampoerna tidak segansegan mengeluarkan dana yang relatif besar
dibandingkan dengan industri rokok lainnya.
Berdasarkan data yang diperoleh diketahui
bahwa tidak kurang dari Rp 144,16 miliar
dihabiskan HM. Sampoerna untuk mempromosikan mereknya di berbagai media.
Dengan dana sebesar itu, harus diakui bahwa
HM. Sampoerna memang lebih bernyali
dibanding industry rokok lainnya dalam hal
beriklan.[10]
3.3 Pengaruh Iklan Rokok Sampoerna
H i j a u Te r h a d a p P e n g e t a h u a n ,
Persuasi Kognitif, Persuasi Non
Kognitif, Norma Subyektif dan Sikap
Siswa SMU Negeri di Kabupaten
Jember.

Berikut adalah tabel distribusi tentang
pengaruh penyampaian pesan iklan rokok
Sampoerna Hijau terhadap tingkat
pengetahuan, persuasi kognitif, persuasi non
ko g n i t i f , n o r m a s u bye k t i f d a n s i ka p
responden:

Tabel 1. Tabel uji Regression Binary Logistic
iklan rokok Sampoerna Hijau terhadap
pengetahuan, persuasi kognitif, persuasi non
kognitif, norma subyektif dan sikap
Variabel
Indepen
dent

Sig

Kesim- Hubungan Keteradengan
ngan
pulan
a(0,05)

Pengetahu 0,000
Ho
an
ditolak

<a

Persuasi
non
kognitif

<a

Persuasi
kognitif

0,000

Ho
ditolak

Norma
subyektif

0,933

Ho
diterima

Sikap
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0,000

0,508

Ho
ditolak

Ho
diterima

Ada
pengaruh

<a

Ada
pengaruh

>a

Tidak ada
pengaruh

>a

Ada
pengaruh

Tidak ada
pengaruh

Dari tabel uji Regression Binary Logistic
diperoleh tingkat signi ikansi pengetahuan,
persuasi kognitif dan persuasi non kognitif
masing-masing 0,000 dan konstanta (sig. =
0,05). Nilai signi ikansi tersebut < taraf nyata
(=0.05) yang artinya Ho ditolak, yaitu ada
pengaruh penyampaian pesan iklan rokok
Sampoerna Hijau terhadap tingkat
pengetahuan, persuasi kognitif dan persuasi
non kognitif responden. Sedangkan dari tabel
uji tersebut juga diperoleh tingkat
signi ikansi norma subyektif 0,966, dan
signi ikansi sikap 0,788. Nilai signi ikansi
tersebut >taraf nyata ( = 0,05) yang artinya Ho
d i t e r i m a , ya i t u t i d a k a d a p e n g a r u h
penyampaian pesan iklan rokok Sampoerna
Hijau terhadap sikap dan norma subyektif
responden.

Menurut Teori Tindakan Beralasan (Fishbein
M & Ajzen I - 1975), intensi seseorang
merupakan fungsi dari dua determinan dasar.
Yang pertama adalah sifat personal yang
alami dan yang kedua adalah pengaruh sosial.
Faktor personal adalah sebuah evaluasi
positif atau negatif dari seorang individu
terhadap suatu perilaku yang
ditunjukkandan faktor ini disebut sikap
terhadap suatu perilaku (Attitude Toward The
Behavior). Selain itu, sikap juga dapat
d i k a t a k a n s e b a g a i re s p o n s t e r t u t u p
seseorang terhadap stimulus atau obyek
tertentu, yang sudah melibatkan faktor
pendapat dan emosi yang bersangkutan
seperti senang-tidak senang, setuju-tidak
setuju, baik-tidak baik, dan sebagainya.[18]
Penelitian tentang pengaruh penyampaian
pesan iklan rokok Sampoerna Hijau terhadap
tingkat pengetahuan, persuasi kognitif,
persuasi non kognitif, norma subyektif, dan
sikap siswa ini, menilai sikap responden
melalui pernyataan-pernyataan yang terkait
dengan kebiasaan merokok di lingkungan
masyarakat saat ini. Pada penelitian ini
responden diminta untuk memberikan
jawaban mengenai apa yang dia pahami
tentang pernyataan yang diajukan, apakah

pernyataan tersebut sesuai dengan apa yang
ia yakini saat ini ataukah ia justru tidak
sepaham dengan pernyataan tersebut.

Berdasarkan analisis hasil uji pengaruh
dengan menggunakan Regression Binary
Logistic diketahui bahwa tidak ada pengaruh
yang signi ikan antara penyampaian pesan
iklan rokok Sampoerna Hijau terhadap sikap
siswa SMU Negeri 2 Jember. Hasil tersebut
m e m b u k t i k a n b a hwa p a d a d a s a r nya
penyampaian pesan iklan rokok tersebut
tidak dapat mempengaruhi sikap seseorang
secara langsung. Hal tersebut dapat
dikarenakan beberapa faktor yang saling
m e m p e n ga r u h i s e p e r t i p e n g e t a h u a n
individu, paham yang dianut oleh masyarakat
sekitar, paham yang dianut oleh lingkungan
keluarga seseorang, adanya aturan-aturan
tertentu yang bersifat mengikat dan telah
tertanam di benak individu yang membuat
individu tersebut segan untuk melakukan
hal-hal yang bertentangan dengan aturan
tersebut.

Hasil penelitian juga menyatakan bahwa
sebagian besar responden memiliki sikap
yang baik atau dengan kata lain mendukung
pernyataan-pernyataan yang tercantum
dalam kuesioner. Selain itu mayoritas dari
mereka juga menilai bahwa kemasan iklan
rokok Sampoerna Hijau yang terlampir pada
kuesioner menarik. Meskipun demikian, hal
tersebut tampaknya tidak serta merta
mampu menimbulkan pengaruh pada sikap
siswa. Tidak berpengaruhnya penyampaian
pesan iklan rokok Sampoerna Hijau terhadap
sikap siswa kemungkinan juga disebabkan
karena selisih dari jumlah siswa antara yang
memiliki sikap baik dan kurang sangat jauh,
atau selisih antara sikap siswa yang menilai
kemasan iklan tersebut menarik dan atau
tidak menarik sangat jauh, sehingga jumlah
yang minim tersebut tidak memiliki eﬀect
pada jumlah yang besar.

3.4 Peranan Iklan Rokok Sampoerna
Hijau Terhadap Remaja
Pada era globalisasi saat ini, pemasaran
modern memerlukanlebih dari sekedar
m e n g e m b a n g k a n p r o d u k ya n g b a i k ,
menawarkannya dengan harga yang menarik,
dan membuatnya mudah didapat oleh
pelanggan sasaran. Salah satu strategi
komunikasi yang paling efektif adalah
pencitraan dalam melakukan promosi.
Pencitraan dan segmentasi merupakan
elemen dalam marketing mix yang dipakai
perusahaan untuk memasarkan kebutuhannya . Pe n c i t ra a n d a r i s e b u a h p ro d u k
disampaikan dalam bentuk pesan yang
disampaikan secara tersirat maupun tersurat
dari sebuah iklan. Inti dari periklanan adalah
untuk memasukan sesuatu dalam pikiran
konsumen dan mendorong konsumen untuk
bertindak atau adanya kegiatan periklanan
sering mengakibatkan terjadinya penjualan
dengan segera, meskipun banyak juga
penjualan terjadi pada waktu mendatang.
Dengan demikian, secara umum dapat
dikatakan bahwa tujuan periklanan adalah
untuk meningkatkan penjualan yang
menguntungkan.[19]

Iklan rokok Sampoerna hijau yang menjadi
obyek penelitian mencoba menyampaikan
citra mengenai persahabatan sekelompok
pemuda yang penuh dengan rasa kasih
sayang, rasa kebersamaan, rasa kesetiakawanan, rasa saling menghormati, serta rasa
kekompakan yang selalu berusaha dimunculkan dalam setiap kemasan iklannya.
Beberapa hal tersebut merupakan perasaan
yang diinginkan ataupun dimiliki oleh
seseorang yang berada pada usia remaja,
dimana remaja menganggap bahwa teman
sangat penting dalam kehidupannya selain
orang tua atau orang terdekatnya. Posisi
teman dalam diri remaja pada sebagian
besar remaja menduduki posisi terpenting
dalam hidup remaja tersebut. Seorang remaja
akan merasa lebih nyaman untuk
mencurahkan perasaannya kepada teman
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(individu sebayanya) daripada orang tuanya
sendiri. Bahkan terkadang teman bisa
menjadi panutan hidup bagi diri remaja jika ia
merasa memiliki kesamaan jalan hidup dan
atau menginginkan jalan hidup yang sama
dengan teman yang dijadikan sebagai
panutannya. Ibarat fans yang menggemari
seorang artis, maka fans tersebut akan
mencoba mengikuti apa yang dilakukan
seorang artis.

Melihat pencitraan tersebut, sudah pasti
segmen dari penjualan produk rokok
Sampoerna Hijau adalah kelompok remaja.
Kelompok remaja dikenal juga sebagai
kelompok yang senang coba-coba, dalam
artian mereka akan mencoba segala hal yang
mereka anggap penting untuk dicoba, semua
itu dilakukan oleh remaja dengan satu tujuan
yaitu mencari jati dirinya. Kelompok remaja
merupakan kelompok yang masih bersifat
labil dan sangat mudah dipengaruhi.Dua hal
tersebut tampaknya sudah difahami oleh
industri rokok, sehingga mereka menjadikan
remaja sebagai sasaran produk mereka untuk
saat ini dan masa datang. Dengan tema
kesetiakawanan sangat mungkin jika industri
rokok menganggap bahwa jika satu dari
sekelompok orang menggunakan produk
m e re ka , a p a l a g i j i ka o ra n g te r s e b u t
merupakan pimpinan dari suatu kelompok,
maka anggota yang lainnya pasti akan
mengikuti individu tersebut. Hal ini sangat
mungkin terjadi jika individu yang menjadi
konsumen rokok tersebut merupakan
individu yang sangat berpengaruh dalam
kelompoknya.[20]
Di banyak negara Barat, iklan rokok sudah
atau segera akan dilarang atau dibatasi
ditelevisi, radio, papan iklan dijalan, serta
disurat kabar dan majalah, khususnya yang
ditujukan kepada generasi muda. Banyak
alasan yang sangat bagus untuk larangan ini.
Banyak penelitian menunjukkan bahwa anakanak yang masih sangat kecil sudah mengenal
merek-merek rokok yang diiklankan secara
luas. Anak-anak ini memilki perhatian yang
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mengagumkan terhadap iklan, dan memilki
kemampuan untuk mengingat iklan-iklan
tersebut secara rinci sesudah melihatnya satu
atau dua kali saja, sesungguhnya perhatian
mereka ini jauh melebihi orang dewasa.
Akibatnya, merek rokok yang dihisap anak
muda secara khas bukanlah merek-merek
yang paling banyak dihisap oleh orang
dewasa, melainkan merek-merek yang
diiklankan secara paling mencolok. Hal ini
khususnya berlaku bagi merek-merek yang
diimpor dari Amerika Serikat, yang sering
memiliki karakteristik khusus bagi anak
muda yang mementingkan gaya.

Iklan tembakau bagi anak-anak dan atau
remaja bertujuan menciptakan suatu suasana
di seputar merokok dan merek-merek rokok
yang akan menarik anak-anak dan atau
remaja. Iklan ini menghubungkan merokok
dengan tokoh panutan anak-anak dan atau
remaja dengan keberhasilan, kegembiraan,
kemewahan, kehidupan, dan kebebasan.

Akan tetapi, meskipun iklan dilarang
ditampilkan di media untuk kaum muda,
anak-anak melihat gambaran merek rokok
dibanyak tempat lain. Di banyak negara,
beberapa majalah perempuan, termasuk
majalah-majalah yang banyak dibaca kaum
remaja, memuat iklan tembakau.Bahkan jika
tidak terdapat iklan rokok, model pakaian
dan bintang pop ditampilkan sedang
merokok. Cara orang-orang tersebut
merokok itu sendiri sudah merupakan suatu
pernyataan “gaya hidup”.Majalah-majalah
tersebut hanya memiliki sedikit atau tidak
memilki artikel tentang bahaya merokok.
Hal yang serupa juga terjadi di kota Jember,
dimana hampir diseluruh sudut pusat kota
Jember dihiasi oleh brand-brand rokok
terkenal baik yang produksi lokal maupun
non lokal seperti L.A Lights, Djarum Coklat,
Sampoerna Hijau, Dji Sam Soe, Djarum Black,
Tali Jagat, Kembang Turi, dan lain-lain. Hiasan
tersebut terletak di tempat-tempat umum
yang digunakan sebagian besar untuk

aktivitas masyarakat Jember seperti alunalun, pos polisi, pertokoan, lampu kota,
jembatan penyeberangan, warung-warung
kaki lima, sudut-sudut perempatan dan atau
pertigaan, sepanjang jalan protocol, stasiun,
dan lainnya.

Potensi Jember di bidang tembakau dan
pengolahan hasil tembakau cukup besar,
bahkan sampai saat ini Jember adalah
penyuplai 20 persen tembakau untuk pabrik
rokok di Indonesia.Belum lagi dengan
industri rokok rumahan yang ada di Jember
yang satu tahunnya bisa menyumbangkan
hasil cukai rokok sebesar 1 milyar rupiah
lebih untuk negara. [15] Tanaman tembakau
banyak dibudidayakan oleh masyarakat
Jember, dan hasilnya hampir berimbang
dengan tanaman pangan di Jember. Kondisi
ini membuat pemerintah kabupaten Jember
menjadi overprotektif pada kegiatankegiatan yang terkait dengan tembakau dan
hasil olahannya, mengingat begitu besar
pendapatan daerah yang diperoleh dari
tembakau. Pemerintah kabupaten Jember
m e nya t a k a n b a h w a s a a t i n i J e m b e r
mendapatkan 8,3 milyar rupiah dari dana
bagi hasil cukai tembakau yang digunakan
untuk membantu petani tembakau,
pembinaan perusahaan rokok rumahan dan
sosialiasi dana bagi hasil tembakau di Jember.
Berdasarkan penggunaan dana bagi hasil
tersebut, dapat terlihat seberapa besar upaya
pemerintah kabupaten Jember untuk tetap
melestarikan tanaman tembakau di Jember
(Pemkab Jember, 2009).

Makin banyaknya industri rokok baik industri
yang besar maupun industri rokok rumahan
di Jember yang saat ini telah mencapai lebih
dari 300 industri, membuat ketersediaan
rokok di Jember melimpah dan akses untuk
memperolehnya yang tergolong mudah,
menyebabkan konsumsi rokok di Jember
sangat tinggi.
Tentu hal yang sulit bagi kota Jember untuk
membuat kota Jember menjadi bebas dari

rokok, mengingat Jember masuk kedalam tiga
besar daerah penghasil tembakau di Jawa
Timur, belum lagi produksi daun tembakau
Jember yang bertaraf Internasional sehingga
di ekspor ke luar negeri sebagai bahan dasar
cerutu. Melihat gambaran tersebut, maka
dapat diketahui bahwa sebagian besar
pendapatan kota Jember diperoleh dari
tembakau, dan tembakau juga sudah menjadi
suatu kebanggaan bagi sebagian kelompok
masyarakat Jember karena penghasilan
mereka bersumber dari tembakau.
Kenyataan ini tentunya memerlukan jalan
keluar yang bijak dari berbagai pihak, karena
akan mempengaruhi masa depan anak-anak
mereka.

Makin maraknya iklan-iklan rokok yang ada
di berbagai tempat tersebut, secara sadar
atau tidak sadar dinikmati oleh semua
kalangan termasuk anak-anak dan remaja
karena akti itas sehari-hari mereka melalui
tempat-tempat tersebut. Paparan iklan yang
berlangsung massif tersebut, pasti akan
menanamkan gambaran di benak masyarakat
mengenai pencitraan yang dimunculkan oleh
industri rokok. Hal inilah yang diharapkan
oleh indutri rokok, karena dengan demikian
selain mereka berhasil menyentuh orang
d e wa s a d a n re m a j a s e b a ga i s a s a ra n
produknya, secara langsung paparan yang
dilakukan tersebut akan mengenai kelompok
yang tidak seharusnya seperti anak-anak. Hal
ini menyebabkan anak-anak di bawah umur
telah mengetahui dan mengenal produk
t e m b a k a u t e r s e b u t d a n i m a g e ya n g
dimunculkan tertanam di benak mereka,
sehingga suatu saat industri rokok tidak perlu
mengenalkan produk mereka dari awal lagi,
melainkan cukup dengan menyentuh alam
bawah sadar anak-anak untuk mengingatkan
kembali image yang telah ditawarkan dulu.
Dengan demikian industri rokok akan
memperoleh keuntungan ganda dimana
mereka memperoleh konsumen untuk saat
ini dan masa yang akan datang.
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semacam Life Skill Education bagi remaja
khususnya siswa-siswi SMP dan SMU
dalam upaya meminimalisir jumlah
perokok dan dampak rokok pada remaja
di Indonesia yang saat ini merupakan
jumlah tertinggi di Asia Tenggara.

4. KESIMPULAN DAN SARAN
4.1 Kesimpulan
Setelah dilakukan analisis data serta
pembahasan, maka dapat disimpulkan
sebagai berikut:
1. Ada perbedaan yang signi ikan antara
norma subjektif siswa berdasarkan etnis
yang dimiliki, serta ada perbedaan yang
signi ikan antara sikap siswa berdasarkan
tempat lahir dan jenis pekerjaan ayah.

2. Ada pengaruh yang signi ikan antara
penyampaian pesan iklan rokok
Sampoerna Hijau terhadap tingkat
pengetahuan siswa SMU Negeri 2 Jember.

3. Ada pengaruh yang signi ikan antara
penyampaian pesan iklan rokok
Sampoerna Hijau terhadap persuasi
kognitif siswa SMU Negeri 2 Jember.

4. Ada pengaruh yang signi ikan antara
penyampaian pesan iklan rokok
Sampoerna Hijau terhadap persuasi non
kognitif siswa SMU Negeri 2 Jember.
5. Tidak ada pengaruh yang signi ikan
antara penyampaian pesan iklan rokok
Sampoerna Hijau terhadap norma
subjektif siswa SMU Negeri 2 Jember.

6. Tidak ada pengaruh yang signi ikan
antara penyampaian pesan iklan rokok
Sampoerna Hijau terhadap sikap siswa
SMU Negeri 2 Jember.

3. Perlu mengadakan atau mengemas
kampanye anti rokok yang lebih menarik
perhatian dan tidak monoton, sehingga
penyampaian Health Education menjadi
bersifat menghibur dan mengesankan.
4. Perlu membatasi program-program
industri rokok yang bertujuan
mempengaruhi segmen pasarnya secara
terselubung, seperti pemberian sponsor,
pembagian produk gratis, pemasangan
iklan di tempat-tempat umum, dan
lainnya.

5. Perlu UU yang mengatur masalah rokok
yang lebih ketat dan kuat hukum, disertai
dengan pencantuman jenis hukuman yang
cukup berat bagi pelanggarnya.

6. M e n d o r o n g p e m e r i n t a h u n t u k
mengeluarkan peraturan mengenai
kemasan bungkus rokok, dengan tema
penyakit akibat rokok, yang dikemas
dengan lebih menarik perhatian, dan
bersifat menakut-nakuti, misalnya
bergambar orang yang sakit kanker mulut
karena kebiasaannya mengkonsumsi
rokok, dan sebagainya.

4.2 SARAN

Daftar Pustaka

Setelah mempelajari pembahasan hasil
penelitian dan kesimpulan, maka saran yang
diajukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

[1]

1. Dalam rangka mengembangkan ilmu
pengetahuan, maka perlu untuk
dilaksanakan penelitian lagi yang
skalanya lebih luas dengan populasi
subjek penelitian yang lebih besar.

2. Perlu diadakan suatu program baru
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Medan, Email: anta.erdi@gmail.com

Abstrak

Promosi kesehatan yang tepat guna sangat dibutuhkan untuk menekan jumlah perokok pemula.
Maka kami membentuk sebuah kepanitiaan yang dinamakan Passion of Public Health di Fakultas
Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara untuk mengimbangi iklan rokok. Saya
sebagai Ketua Panitia sangat menekankan kreati itas dan ide baru dalam membuat acara ini.

Acara ini kami laksanakan pada Bulan Mei 2014 dengan urutan rangkaian sebagai berikut ; Pada
tanggal 17 Mei 2014 kami mengumpulkan seluruh perwakilan Pemerintahan Mahasiswa
Fakultas di USU dalam diskusi yang diberi nama Anti Tobacco Club Discussion (ATCD). Pada
tanggal 24 Mei 2014 kami melaksanakan Seminar dengan Tema “Dare Youth not to Use Tobacco”.
Kemudian di acara puncak 31 Mei 2014 sebanyak lebih dari 400 mahasiswa kami sebar untuk
melaksanakan penyuluhan tentang rokok ke 26 SD, SMP, SMA yang tersebar di Kecamatan Medan
Padang Bulan, dan Medan Baru.

Setiap rangkaian acara benar-benar dibuat dengan jiwa anak muda. Untuk mahasiswa kami
melakukan Diskusi dan Seminar karena mahasiswa sangat dekat dengan kegiatan tersebut.
Sementara untuk anak SD, SMP, dan SMA kami melakukan intervensi penyuluhan yang diikuti
dengan games dan percobaan, salah satu percobaan yang menarik adalah meletakkan cacing
disebuah wadah yang telah diisi cacing dan melihat perlahan-lahan cacing mati karena asap
rokok.
Keywords:Mahasiswa, Penyuluhan, Intervensi
1. PENDAHULUAN

Perilaku merokok pemuda di Indonesia
sudah sangat mengkhawatirkan, menurut
Global Youth Tobacco Survey (GYTS)
Indonesia tahun 2009 melaporkan anak usia
13-15 tahun ada sebanyak 20,3% pelajar
merokok. Perokok pemula usia 10-14 naik
dua kali lipat dalam sepuluh tahun terakhir
dari 9,5% di tahun 2001 menjadi 17,5% di
tahun 2010. (SKRT 2001;RISKESDAS 2010).
H a s i l s u r ve i t e r s e b u t m e n u n j u k k a n
terjadinya tren peningkatan jumlah perokok
pemula dari tahun ke tahun.
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Perusahaan rokok semakin gencar
membuat iklan-iklan promosi yang
menggambarkan jiwa pemuda, kekayaan,
petualangan, hidup mandiri untuk menarik
minat anak muda untuk menjadi perokok.
Banyak perusahaan mulai menyasar anak
muda dalam iklan-iklan promosinya karena
ada pandangan dalam Perusahaan Rokok
“Perokok pemula ada pelanggan masa depan”.
Promosi kesehatan oleh pemerintah
terkesan sangat minim mengenai rokok,
sangat jarang ditemui iklan-iklan kesehatan

di jalanan. Hal ini menyebabkan usaha
pemerintah untuk menekan jumlah perokok
pemula terkesan gagal, sehingga perlu
diadakan intervensi kepada anak-anak muda
yang masih duduk di bangku sekolah dan
kuliah agar tidak terpengaruh untuk
merokok.
1.1 Bentuk Kegiatan
a. Seminar

b. Anti Tobacco Club Discussion

c. Penyuluhan

1.2 Deskripisi Kegiatan
1.2.1 Seminar
Seminar merupakan salah satu acara
yang pertama kali dilakukan untuk
pengenalan rangkaian kegiatan
Passion Of Public health (PPH) kepada
mahasiswa/i USU. Seminar dilakukan
pada 17 Mei 2014 di Auditorium FKM
USU.

1.2.2 Anti Tobacco Club Discussion

Kegiatan ini diadakan pada tanggal 24
Mei 2014, dimaksudkan untuk
melakukan diskusi dengan Pema
Sekawasan dan Unit Kegiatan Internal
USU mengenai rokok, penjelasan
umum kebijakan menyangkut KTR,
diskusi dan penyerahan plakat.

1.2.3 Penyuluhan ke Sekolah

Penyuluhan ke sekolah adalah acara
puncak dari rangkaian kegiatan PPH
yang dilakukan pada 31 Mei 2014.
Sasaran utama kegiatan PPH ini adalah
anak-anak sekolah. Jadi, kunjungan ini
dimaksudkan untuk melakukan
penyuluhan kepada sekolah-sekolah
yang ada di Padang Bulan mengenai
bahaya merokok, analisis iklan rokok,
dan meningkatkan kesadaran siswa/i
tersebut untuk ikut serta dalam
menurunkan jumlah perokok.

2. INFORMASI KEGIATAN
Peringatan Hari Tanpa Tembakau
(HTTS) merupakan salah satu dari banyak
hari peringatan yang terkait dengan upaya
peningkatan kesadaran masyarakat akan
kesehatan. Hari ini bertujuan untuk menarik
perhatian dunia mengenai menyebarluasnya
kebiasaan merokok dan dampak buruknya
terhadap kesehatan. Dalam rangka
memperingati Hari Tanpa Tembakau Sedunia
(HTTS) pada 31 Mei 2014 tahun ini maka,
dibentuklah Panitia Passion Of Public Health
(PPH) oleh Mahasiswa Fakultas Kesehatan
Masyarakat Universitas Sumatera Utara
dengan mengangkat tema “Dare Youth Not to
Use Tobacco”.
Erdianta sebagai Ketua Panitia
menyatakan bahwa Passion of Public Health
(PPH) merupakan wadah bagi mahasiswa/i
Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM)
Universitas Sumatera Utara (USU) untuk
m e l a ku ka n ke g i a t a n ya n g b e r t u j u a n
mengaplikasikan teori-teori yang telah
didapatkan dalam perkuliahan, guna
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
di Indonesia, khususnya Sumatera Utara.
Selain itu, bentuk kegiatan dalam PPH ini
dimaksudkan untuk mengimplementasi-kan
poin ketiga dari Tridharma Perguruan Tinggi,
yaitu pengabdian pada masyarakat. Kegiatan
dalam PPH diharapkan dapat mengubah pola
perilaku masyarakat agar berperilaku sehat.
Kata “passion” dalam PPH mencerminkan
gairah/semangat sebagai mahasiswa
kesehatan masyarakat yaitu preventif,
promotif, dan prolonging life.

Tahun ini, untuk pertama kalinya pada
peringatan HTTS mahasiswa Fakultas
Kesehatan Masyarakat USU mengadakan tiga
jenis kegiatan yang dilakukan pada tanggal
17, 24, dan 31 Mei 2014. Dimana kegiatan ini
nantinya diharapkan dapat menjadi titik awal
pergerakan mahasiswa untuk mengurangi
jumlah perokok di Indonesia.
“Seminar HTTS” merupakan kegiatan
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awal yang bertujuan untuk memberikan
pengetahuan kepada mahasiswa/i tentang
rokok dan bahayanya serta pengenalan
rangkaian kegiatan Passion of Public Health
(PPH,) seminar diadakan pada hari sabtu, 17
Mei 2014 di Auditorium FKM USU. Seminar
ini dimeriahkan juga oleh kelompok tari
Madin dkk. yang diselenggarakan oleh panitia
PPH dan dihadiri Pembantu Dekan III Abdul
Jalil, pak Alam, pak Edi, bu Rahayu, dan bu
Maya. Acara ini menghadirkan pembicara : Dr.
Juanita, S.E.M.Kes,., dr. Tau ik Ashar, M.K.M.,
Dinas Kesehatan Kota Medan dr.Pocut, M.Kes,
dan Yayasan Pusaka Indonesia OK.Saputra,
S.Ikom. Seminar dibuka dengan penampilan
Tari Persembahan oleh mahasiswa FKM USU
dan dilanjutkan menyanyikan lagu Indonesia
Raya oleh seluruh peserta, pembicara, dan
tamu undangan yang hadir. Seminar ini dibagi
menjadi II sesi dan setiap sesi dengan
moderator yang berbeda. Pada sesi I,
moderator oleh mahasiswa FKM USU, Nanda
Sa ira dengan pembicara : dr. Tau ik Ashar,
M.K.M membahas rokok dari segi patologi
dan Dinas Kesehatan Kota Medan, dr.Pocut
membahas dari segi sosialisasi rokok (perda
rokok). Setelah penjelasan dari kedua
pemateri, dibukalah sesi tanya jawab dengan
enam pertanyaan untuk sesi I. Tidak hanya
bagi peserta yang bertanya mendapat
kejelasan dari sesi tanya jawab ini, namun
semua peserta seminar mendapat
pengetahuan lebih tentang rokok dari segi
patologis dan sosialisasinya. Setelah tanya
jawab sesi I, dilanjutkan dengan
persembahan tarian sebagai pembuka untuk
sesi II. Sesi II, moderator oleh mahasiswa
FKM USU, Erista M.O Siregar dengan
pembicara : Dr. Juanita, S.E.M.Kes,. membahas
kebijakan rokok dan OK.Saputra, S.Ikom,.
penjelasan PP No.109 tahun 2012 mengenai
rokok dan dibuka kembali sesi tanya jawab
untuk sesi II dengan enam pertanyaan.
Diakhir seminar penyerahan plakat kepada
keempat pe mbicara, dilanjutkan foto
bersama. Seminar ini dibuka pada pukul
08.00 wib dan selesai pada jam 13.30 wib.
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Selanjutnya, pada hari sabtu, 24 Mei
2014 adalah kegiatan “Anti Tobacco Club
Discussion” (ATCD) yang diadakan di
Auditorium FKM USU, yaitu berupa diskusi
panel yang dihadiri oleh prof. Abdul Jalil
selaku Pembantu Dekan III FKM USU, Dr.
Juanita, S.E.M.Kes, pak Kintoko, pak Alam, dan
bg OK dari Yayasan Pusaka Indonesia. Peserta
Panelis adalah Pemerintah Mahasiswa
Terpilih, Brilian Amial Rasyid, Pemerintah
Mahasiswa(Pema) sekawasan yang telah
hadir, yaitu Pema. Fakultas Ilmu Budaya,
Pema. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Pema.
Fakultas Psikologi, KAM Rabbani dan Unit
Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang telah hadir,
UKM Resimen Mahasiswa (menwa), UKM
Pramuka, UKM Islam Ad-Dakwah, UKM
Merpati Putih, UKM Fotogra i dan UKM lain
yang ada di USU. Jumlah peserta diskusi panel
yang hadir adalah sebanyak 35 peserta
panelis yang masing – masing Pema, KAM,
dan UKM maksimal dihadiri oleh dua orang
peserta. Tujuan dalam diskusi ini adalah
untuk menjadikan USU Asri lebih sehat
dengan menjadikan USU sebagai Kawasan
Tanpa Rokok (KTR). Diskusi ini mendapat
respon positif dari peserta panelis dan
mereka ikut mendukung dengan sangat agar
USU dijadikan Kawasan Tanpa Rokok. Diskusi
ini diakhiri dengan menandatangani “Nota
Kesepahaman” yang berisi bahwa setuju USU
dijadikan KTR. Kemudian tidak sampai disini
saja, nota ini selanjutnya akan dibawa ke
Rektorat sebagai bentuk dukungan penuh
mahasiswa USU menjadikan USU menjadi
KTR. Di akhir kegiatan, penyerahan serti ikat
penghargaan bagi peserta panelis yang telah
hadir. Kegiatan ini dibuka pada pukul 08.30
wib dan selesai pada jam 12.00 wib.

Acara puncak dari rangkaian kegiatan
PPH adalah “Penyuluhan ke- 28 sekolah yang
dilakukan pada 31 Mei 2014. Sasaran utama
kegiatan PPH ini adalah anak-anak. Jadi,
kunjungan ini dimaksudkan untuk
melakukan penyuluhan kepada beberapa
sekolah baik SD, SMP, dan SMA yang ada di

kota Medan mengenai bahaya merokok,
analisis iklan rokok, serta meningkatkan
kesadaran siswa/i tersebut untuk ikut serta
dalam menurunkan jumlah perokok. Pada
kegiatan ini, penyuluh merupakan
mahasiswa FKM USU angkatan 2012 dan
2013 yang dibagi menjadi 30 kelompok,
masing-masing kelompok terdiri dari
3. ILUSTRASI

sepuluh orang untuk satu sekolah dengan 3 4 o ra n g p a n i t i a p e n d a m p i n g . U n t u k
pembekalan penyuluh dilakukan tiga kali
pembekalan sebagai bekal bagaimana
penyampaian metode yang tepat untuk
siswa/i tersebut agar dapat mengerti rokok
dan bahayanya bagi kesehatan dan
kelangsungan hidup dimasa depan.

3.1 Gambar dan Foto

Gambar 1. Pemateri Seminar sedang
memaparkan materi

Gambar 2. Peserta sedang mendengarkan
materi seminar

Gambar 3. Spanduk Anti Tobacco Club
Discussion

Gambar 4. Mahasiswa USU menyuluh di
salah satu sekolah tujuan, SMP Nurul H

Gambar 5. Mahasiswa USU dan para siswa
berfoto bersama setelah acara
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Gambar 6. Siswa SMA antusias untuk
menjawab pertanyaan

Gambar 8. Siswa SD Kenanga menyusun
Puzzle Pesan Anti Rokok

Gambar 10. Mahasiswa USU mempersiapkan spanduk yang akan dipasang
di sekolah tujuan yang akan disuluh

3.1 Informasi dan Kontak

www.passionofph.blogspot.com
passionofph@gmail.com
Jl. Universitas No.21 Kampus USU Medan
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Gambar 7. Mahasiswa USU dan para siswa
berfoto bersama setelah acara

Gambar 9. Mahasiswa USU memberi arahan
dan promosi kesehatan kepada siswa
SD Kenanga tentang bahaya merokok

Gambar 11. Salah satu spanduk yang akan dipasang di sekolah tujuan
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Abstract

The objective of this paper is to explore on how social media, such as Twitter and Facebook, are used as
tools to educate public on smoking risks. Further on, the research seeks to explore on which topics and
issues, campaign tactics, form of messages and performance measurement of social media usage. The
performance was measured based by three levels to create: (1) awareness; (2) engagement; and
online action (word of mouth). Using qualitative method with literature review and observation on
ive social media accounts, it could be concluded that all of the acounts have already reached
awareness and engagement level, but not yet reach action level in the form of online word of mouth.
Most of the postings on social media account were done in situational ways, which showed increasing
amounts on speci ic issues that were popular in certain period of time.
Keywords: social media, education, smoking risk

Abstrak
Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana media sosial (Twitter dan Facebook) digunakan sebagai
alat untuk edukasi publik mengenai bahaya merokok. Secara khusus, penelitian bertujuan untuk
melihat topik serta bentuk informasi seperti apa yang menjadi fokus dan isu utama, taktik
kampanye serta ukuran keberhasilan dilihat dari 3 tahap, yaitu untuk menciptakan: (1) kesadaran
(awareness); (2) keterlibatan (engagement); serta tindakan/aksi secara online (action). Dengan
metode kualitatif dalam bentuk studi literatur dan observasi terhadap lima akun media sosial yang
melakukan kampanye edukasi bahaya merokok, dapat disimpulkan bahwa seluruh akun sudah
mencapai level awareness dan engagement, namun belum mencapai mencapai level action dalam
bentuk word of mouth. Kebanyakan jumlah retweet, likers, atau share pada media sosial bersifat
sangat situasional, di mana jumlahnya meningkat pada isu-isu tertentu yang sedang naik daun
pada masa-masa tertentu.
Kata Kunci: media sosial, edukasi, bahaya merokok
1. PENDAHULUAN

Merokok telah menjadi salah satu endemik di
Indonesia. Berdasarkan data
Tobaccoatlas.org, Indonesia, berada pada
jajaran negara-negara pengkonsumsi
tembakau tertinggi di dunia (Sedghi, 2012).
Lebih dari 61 juta orang Indonesia
mengonsumsi tembakau. Setidaknya 67%
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pria di Indonesia adalah perokok dan
terdapat 4,5% wanita perokok, di mana
j u m l a h nya d i p e r k i ra k a n a k a n t e r u s
meningkat. Di kalangan muda (usia 13-15
tahun), 20% dari populasi mereka, yang
te rd i r i d a r i 4 1 % l a k i - l a k i d a n 3 , 5 %
perempuan adalah perokok. Di sisi lain, 78%

anak muda (usia 13-15 tahun) terpapar asap
rokok dari ruang publik, sedangkan 69%
terpapar asap rokok di rumah. Merokok telah
membunuh setidaknya 225.000 orang
Indonesia tiap tahunnya (n.a., 2013).

Secara keseluruhan, 4 dari 5 orang Indonesia
percaya bahwa merokok dapat menyebabkan
penyakit parah (86%), terutama serangan
jantung (81,5%), dan kanker paru-paru
(84,7%) (n.a., 2012).Namun, sungguh fakta
yang miris di mana Indonesia harus
berhadapan dengan penyakit lama yang terus
menggerogoti kesehatan masyarakat
Indonesia, khususnya kaum muda.Padahal,
generasi muda menjadi kunci pembangunan
suatu negara (Youth Participation in
Development, 2010).

Di sisi lain, perkembangan media sosial di
Indonesia juga bertumbuh begitu pesatnya.
Di tahun 2012, jumlah pengguna Internet di
Indonesia menurut data APJII (Asosiasi
Penyelenggara Jasa Internet Indonesia)
mencapai 63 juta orang (Mahardy, 2013). Di
tahun 2012, Indonesia sempat menduduki
posisi kelima pengguna Twitter di dunia
dengan angka sebesar 19.5 juta orang
(Novaria, 2013).

Di bulan November 2010, artikel di CNN Tech
menobatkan Indonesia menjadi “Twitter
Nation”, terkait dengan laporan ComScore
yang menyebut Indonesia sebagai negara
yang memiliki kecanduan Twitter terbesar di
dunia (Lim, 2013). Media sosial pun mulai
dijadikan opsi baru sarana kampanye
berbagai isu oleh anak muda, seperti halnya
untuk isu anti rokok.

Partisipasi generasi muda yang menjadi
digital native kini memiliki peranan penting
untuk menyukseskan kampanye isu-isu
sosial yang ada di masyarakat. Komunitas
internasional pun telah menegaskan
komitmen mereka untuk terus meningkatkan
partisipasi generasi muda melalui UN
General Assembly resolution 58/133 yang
menyatakan:

“ i m p o r ta n ce o f t h e f u l l a n d e ﬀ e c t ive
participation of youth and youth organizations
at the local, national, regional and
international levels in promoting and
implementing the World Programme of Action
and in evaluating the progress achieved and
the obstacles encountered in its
implementation” (n.d., United Nations Youth:
Youth Participation).
Berbagai media sosial pun digunakan oleh
kalangan muda sebagai senjata di abad ke-21
ini untuk mengangkat berbagai isu, salah
satunya adalah kampanye anti rokok.Anak
muda telah mengemas kampanye anti rokok
dengan begitu kreatif dan informatif sebagai
bentuk partisipasi dan kepedulian mereka.
Dengan kelebihan media sosial yang memiliki
jangkauan luas serta low cost, diharapkan
kampanye anti rokok ini bisa semakin
terdengar gemanya dan anak muda bisa
saling menyadarkan akan bahaya rokok,
sehingga Indonesia ke depan bisa semakin
berbenah diri dan mempunyai generasi muda
yang cerdas dan juga sehat.
1.2. RUMUSAN MASALAH

Melihat paparan di atas, permasalahan yang
diangkat dalam penelitian ini adalah:
Bagaimana penggunaan media sosial oleh
kelompok generasi muda dalam kampanye
edukasi bahaya merokok?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan menggali lebih dalam
bagaimana pemanfaatan media sosial oleh
kelompok muda untuk mengkomunikasikan
anti rokok di Indonesia, khususnya dalam
beberapa hal, antara lain:
1.

2.

Topik-topik serta bentuk informasi
seperti apa yang yang menjadi fokus
utama dalam mengkomunikasikan
kampanye anti rokok dan
memperoleh perhatian besar dari
audiens;

Cara-cara mengkampanyekan anti
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3.

rokok melalui media sosial.

Interaksi dari audiens (komunikan)
yang menjadi target kampanye,
dilihat dari 3 tahap, yaitu untuk
m e n c i p t a k a n : ( 1 ) k e s a d a ra n
(awareness); (2) keterlibatan
(engagement); serta
tindakan/aksi(action).

2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Partisipasi Publik

Publik adalah salah satu elemen dari suatu
negara, di mana setiap individu mempunyai
h a k ya n g s a m a u n t u k m e ny u a ra k a n
pendapatnya dalam pengambilan keputusan
publik. Maka, partisipasi publik sangatlah
penting, khususnya bagi Indonesia di tengah
era demokrasi kini. Kweit dan Kweit
menyatakan bahwa:
“In a democracy, it is the public that determines
where it wants to go, and the role of its
representatives and bureaucratic staﬀ is to get
them there. In other works, ends should be
chosen democratically even though the means
are chosen technocratically” (Kweit and Kweit,
1986 p. 25).
Partisipasi publik memiliki beberapa teknik
dalam pelaksanaannya. Teknik-teknik ini
d a p a t d i ga m b a r k a n ke d a l a m g ra i k
ra n g k a i a n ke s a t u a n ya n g m e n c a ku p
keterlibatan publik dari tingkat pasif ke aktif,
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yaitu: (1) Publicity, (2) Public Education, (3)
Public Input, (4) Public Interaction, dan (5)
Public Partnership. Salah satu teknik yang
mendorong keterlibatan aktif publik yaitu
public interaction (Cogan, et al. 1986 p. 292294).Teknik ini menfasilitasi komunikasi dua
arah sehingga terjadi pertukaran informasi
dan ide antar warga, perancang ide, dan
pengambil keputusan. Bila teknik ini
digunakan secara efektif, setiap partisipan
memiliki kesempatan untuk bisa
mengungkapkan dan merespon ide satu sama
lain, dan menghasilkan konsensus.
2.2 Media Sosial

Menurut DeSario dan Langton dalam
bukunya yang berjudul Citizen Participation
in Decision Making, mereka berpendapat
bahwa keputusan publik dipengaruhi oleh
teknologi secara meningkat (DeSario dan
Langton, 1987).Perkembangan teknologi
yang pesat saat ini juga seakan menjadi
“denyut nadi” yang semakin menghidupkan
partisipasi publik.Social media yang semakin
berkembang kini menjadi tren baru sebagai
wadah partisipasi publik yang turut
membantu mengangkat berbagai isu di
tengah masyarakat.Facebook dan Twitter
menjadi dua contoh platform digital yang
digunakan untuk mendukung beragam isu
kesehatan (Taubenheim, et al., 2012).Bahkan,
media digitaljuga turut menfasilitasi dialog
antar anggota dalam komunitas kesehatan
masyarakat (Noar & Harrington, 2012).
Dalam penelitian sebelumnya mengenai
penggunaan media sosial sebagai alat

Gambar 1.Rangkaian Kesatuan Partisipasi Publik

kampanye advokasi organisasi nirlaba
Greenpeace Mediterranean, riset
menggunakan model “Dragon ly Eﬀect” yang
dapat digunakan untuk mengukur efektivitas
kampanye di media sosial. Model ini terdiri
dari empat prinsip: (1) Focus, kebutuhan
untuk menitikberatkan perhatian pada
tujuan yang konkrit dan dapat diukur, untuk
membuat perubahan dengan media sosial;
(2) Grab attention, kemampuan untuk
membuat pesan dalam konteks personal,
unik, mendalam serta visual di media sosial;
(3) Engage, bertujuan untuk menciptakan
hubungan personal serta emosional yang
tinggi seperti empati serta berbagi melalui
m e d i a s o s i a l ; d a n ( 4 ) Ta k e a c t i o n ,
rekomendasi untuk membuat dan
memberdayakan masyarakat untuk
melakukan aksi (Ozdemir, 2012).
Penelitian lain yang menjadi referensi yaitu
“Measuring the Performance of Social Media
Marketing in the Charitable Domain” (2012).
Penelitian ini menyatakan 3 (tiga) tahap yang
menjadi tujuan aktivitas pemasaran melalui
media sosial, yaitu (Phethean, Tiropanis &
Harris, 2012):

(1)
Awareness (kesadaran); tingkat
ke s a d a ra n o ra n g m e n g e n a i i s u ya n g
dikomunikasikan, misalnya jumlah audiens

yang mengikuti isu tersebut, serta jumlah
percakapan yang terjadi mengenai
organisasi/isu yang dikomunikasikan,
seperti followers, likes serta mentions di
Twitter dan Facebook.

(2)
Engagement (keterlibatan);
seberapa besar audiens tertarik dengan
kampanye yang dilakukan, yang dilihat dari
interaksi serta dukungan mereka, misalnya
jumlah feedback dalam bentuk replies dan
retweets di Twitter, atau jumlah pengguna
yang membuka link yang terkait dengan isu
yang dikomunikasikan.

(3)
Action (aksi/tindakan); adalah hasil
yang terjadi sebagai konsekuensi dari
aktivitas pemasaran melalui media sosial
yang dilakukan. Hingga saat ini, tahap
aksi/tindakan masih dalam tahap eksplorasi
lebih jauh, karena belum ada pengukuran
yang pasti untuk melihat tahapan akhir ini
dalam pengukuran media sosial.

Menurut Hoﬀman dan Fodor, terdapat
indikator-indikator yang dapat menjelaskan
tingkat awareness, engagement, dan word of
mouth pada aplikasi media sosial yang
digunakan sebagai sarana pemasaran.
Indikator-indikator tersebut antara lain
(Hoﬀman dan Fodor, 2010):

Tabel 1. Tabel Metriks Performa Tujuan Media Sosial

Social
Media
Application
Twitter
Facebook

Awareness

Engagement

- Number of tweets
- Number of followers

- Number of followers
- Number of @replies

- Number of
members/fans

- Number of comments
- Number of “likes” on
friends’ feeds

Word of Mouth
- Number of retweets
- Number of posts on wall
- Number of
reposts/shares

Sumber : Hoﬀman dan Fodor, 2010
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Media digital juga telah mempengaruhi pola
partisipasi generasi muda terhadap berbagai
isu yang ada.Dilaporkan bahwa 45% remaja
di Amerika Serikat mendapatkan berita
setidaknya seminggu sekali dari keluarga dan
temannya melalui Twitter dan Facebook.
Dalam Youth and Participatory Politics Survey,
dijelaskan pula partisipasi sipil dan
partisipasi politik dari sekitar 3,000
responden berusia 15-25 tahun yang
menunjukkan keterlibatannya melalui media
digital (Kahne dan Middaugh, 2012).
Berdasarkan penelitian mengenai “Media
S o s i a l d a n K a m p a nye Pe n g e n d a l i a n
Tembakau di Indonesia” (2013), disebutkan
juga bahwa mayoritas responden dari Twitter
yang ikut berpartisipasi menjawab
kuisioner terkait isu pengendalian
tembakau ini didominasi oleh kategori usia
20-30 tahun (66%) dengan status
p e ke r j a a n / p ro fe s i te r b a nya k a d a l a h

mahasiswa (71%).

Partisipasi generasi muda menjadi penting
saat ini.Apalagi, merekalah digital native yang
mendominasi media digital yang kini
digunakaan menjadi salah satu wadah
partisipasi publik.Generasi muda adalah
secara kolektif adalah aset untuk
pengembangan dalam lingkup lokal, nasional,
regional, dan internasional.Mereka begitu
inovatif dan kreatif dalam penyelesaian
masalah dan penemuan solusi.Inilah yang
menjadikan generasi muda sebagai kunci
yang membantu komunitas dalam
masyarakat untuk (Youth Participation in
Development, 2010).
3. Metodologi

Penelitian ini akan menggunakan
pendekatan kualitatif, di mana dilakukan
studi literatur dari berbagai sumber untuk

Tabel 2. Organisasi atau Komunitas Anti Rokok yang Dipelopori oleh Generasi Muda
No
1
2
3

Organisasi atau
Komunitas
Komunitas Indonesia
Bebas Rokok

Media Sosial yang
Digunakan
Facebook, Twitter,
Website

Klub Jantung Remaja
Jakarta

Facebook, Twitter

Komunitas Keren
Tanpa Rokok

4

Zombigaret

5

Komunitas Anti Rokok
ID

6
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Komunitas Bebas Asap
(@BebasAsapRokok)

Facebook, Twitter

Facebook

Twitter

Twitter

Kategori
Topik
Fakta dan
berita terkait
rokok
Berita dan
fakta terkait
rokok

Iklan rokok,
FCTC, berita
dan fakta
terkait rokok
Tips hidup
sehat dan
bebas dari
pengaruh
rokok

Berita dan
fakta tentang
rokok

FCTC, berita
dan fakta
tentang rokok

Sumber : Hasil Penelitian, 2015

Frekuensi
Penggunaan
Setiap hari
Jarang (Facebook),
setiap hari
(Twitter)
Jarang

Setiap hari

Jarang
Jarang

mengetahui teori, konsep, dan model yang
digunakan untuk menganalisis. Selanjutnya,
p e n e l i t i m e l a ku ka n o b s e r va s i u n t u k
mengetahui organisasi atau komunitas apa
yang aktif menggunakan media digital dalam
mengkampanyekan anti rokok. Tahap
selanjutnya, dilakukan observasi lebih
mendalam dan analisis terhadap beberapa
akun atau aplikasi penggiat kampanye anti
rokok yang digagas kelompok anak muda,
yaitu: Komunitas Indonesia Bebas Rokok,
Komunitas Keren Tanpa Rokok, Zombigaret,
@BebasAsapRokok, dan Komunitas Anti
Rokok ID.

4. Analisa dan Pembahasan

4.1. Organisasi atau Komunitas Anti
Rokok yang Dipelopori oleh Generasi
Muda

Beberapa poin yang menjadi fokus observasi
di tahap awal adalah jenis media sosial yang
digunakan dan frekuensi penggunaannya
o l e h m a s i n g - m a s i n g o rga n i s a s i a t a u
komunitas.
3.2 Aktivitas Penggunaan Media Sosial

Dari deskripsi di atas, terlihat bahwa seluruh
organisasi atau komunitas anti rokok
menggunakan social media Facebook dan
Twitter atau salah satunya untuk
mengkomunikasikan pesan anti rokok
kepada publik.Facebook dan Twitter sendiri
merupakan dua media sosial yang memiliki
pengguna terbesar di Indonesia, yaitu
sebesar 65 juta untuk pengguna Facebook
(Deliusno, 2013) dan 29,4 juta untuk Twitter
menurut data APJII (Merdeka.com, 2013).
Intensitas penggunakan media sosial ini pun
s a n g a t b e r va r i a s i . U n t u k Ko m u n i t a s
Indonesia Bebas Rokok dan Zombigaret,
keduanya menggunakan Facebook setiap hari
untuk mengkampanyekan anti rokok setiap
hari. Di sisi lain, Twitter juga digunakan

secara aktif setiap hari oleh Komunitas
Indonesia Bebas Rokok dan Komunitas
Keren Tanpa Rokok. Komunitas lain seperti:

Komunitas Keren Tanpa Rokok dan Klub
Jantung Remaja Jakarta menggunakan
Facebook dengan frekuensi yang lebih rendah
untuk berkampanye, begitu pula Twitter yang
jarang digunakan oleh Klub Jantung Remaja
Jakarta, Komunitas Anti Rokok ID, dan
Komunitas Bebas Asap, sempat memposting
beberapa berita terkait rokok, antara lain:
iklan rokok serta dukungan terhadap FCTC
(Framework Convention on Tobacco Control).
Di sisi lain, Zombigaret secara spesi ik hanya
menampilkan tips-tips positif mengenai gaya
hidup sehat dan bagaimana menghilangkan
kebiasaan merokok.

Para admin media sosial juga sering
melakukan retweet informasi penting dari
pengguna Twitter atau public igure yang
menyampaikan informasi terkait kampanye
anti rokok. Selain itu, bila ada informasi yang
dianggap penting, admin-admin media sosial
juga seringkali melakukan mention terhadap
tokok-tokoh yang dianggap penting, seperti
Bapak Jokowi, Bapak Basuki Tjahaja
Purnama, dan Dede Yusuf dari pemerintahan,
atau bahkan public igure seperti: Tulus,
Whulandari Herman, dan Alanda Kariza.

Ada beberapa kesamaan informasi yang
ditemukan di beberapa media sosial.Hampir
seluruh media sosial menyampaikan
informasi terkait foto iklan rokok di billboard
yang tersebar di berbagai kota. Ada pula
informasi terkait foto kontroversial seorang
balita yang menghisap asap rokok yang
menuai perhatian masyarakat. Selain itu, ada
pula informasi dan foto-foto terkait event
yang dilaksanakan dalamrangka menggalang
dukungan agar Indonesia merati ikasi FCTC.
3.4 Umpan balik (feedback) dari Publik
atau Organisasi Lain
Terdapat berbagai respons dari publik atau
organisasi lain terkait kampanye anti rokok
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Tabel 3. Pro ilMedia Sosial yang Mengkampanyekan Anti Rokok
No

1
2

Organisasi
atau
Komunitas

Komunitas
Indonesia
Bebas Rokok

Komunitas
Keren Tanpa
Rokok

3

Klub Jantung
Remaja Jakarta

4

Zombigaret

5
6

Media Sosial
yang
Digunakan
(Facebook atau
Twitter)
Indonesia Bebas
Rokok
@BebasRokokID

Komunitas Anak
Keren Tanpa
Rokok
@KerenTanpaRokok
Klub Jantung
Remaja Jakarta
@KJRIndonesia
Zombigaret

Komunitas Anti @KariRokokBuster
Rokok ID
Komunitas
Bebas Asap

@BebasAsapRokok

Media
Sosial
ada
Sejak

Jumlah
Likers
atau
Followe
rs

Jumlah
Posting
atau Tweet
(JanuariMaret
2015)

Jumlah
Posting atau
Tweet
berupa
Gambar

2012

4.573

47

18

2012

11.000

390

150

2010

6.465

7

6

2012

18.000

604

193

2011

1.474

11

10

2009
2014
2010
2012

1.814
9.491
2.079
1.443

Sumber : Hasil Penelitian, 2015

Sumber : Hasil Penelitian, 2015
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11
35
17
29

11
32
8

10

yang dilakukan melalui media sosial ini.
Bentuk respons antara lain dengan retweet,
share, dan like pada media sosial. Informasi
paling banyak dishare atau diretweet oleh
publik atau organisasi lain biasanya berupa
gambar menarik atau kontroversial terkait
rokok. Selain itu, foto yang terkait event
dukungan terhadap FCTC yang melibatkan
beberapa organisasi juga mendapatkan
retweet paling banyak.
3.5 Interaksi Pengguna Media Sosial
Terkait dengan Kampanye Anti Rokok

Setiap media sosial yang digunankan sebagai
sarana kampanye anti rokok melalui teknikteknik yang merupakan tahapan dari gra ik
rangkaian kesatuan yang telah dijelaskan
sebelumnya. Teknik-teknik tersebut terdiri
dari:
(1) Publicity

Pada tahapan ini, organisasi atau
komunitas memilih media sosial
yang akan digunakan sebagai alat
ya n g m e n d u ku n g p e nye b a ra n
informasi kepada publik. Media
sosial akan digunakan sebagai
tempat publisitas berbagai info yang
te rka i t ka m p a nye a n t i ro ko k .
M ayo r i t a s m e d i a s o s i a l ya n g
digunakan yaitu Facebook dan
Twitter.Hal ini dapat dikarenakan
kedua media sosial inilah yang paling
populer di kalangan remaja
Indonesia.

(2) Public Education

Pada tahapan ini, media sosial yang
dipilih akan menjadi wadah dan
sarana edukasi kepada khalayak
guna mengkampanyekan anti rokok,
khususnya bagi kalangan muda.
Dalam tahapan ini, komunikator
yang merupakan admin media sosial
yang melakukan posting informasi

kepada publik, publik dapat
dikatakan masih bersifat pasif pada
tahap ini.Organisasi atau komunitas
menyampaikan berbagai informasi,
berita, fakta, atau berbagai hal yang
berkaitan dengan kampanye anti
rokok dengan memposting
informasi pada lini masa media
sosial agar bisa dibaca oleh publik.

(3) Public Input

Pada tahap ini, organisasi atau
komunitas mulai mendapatkan
feedback dari publik dalam berbagai
bentuk, antara lain melalui mention
atau comment. Dari sinilah media
sosial digunakan sebagai wadah
untuk menampung aspirasi
masyarakat terkait kampanye anti
rokok.

(4) Public Interaction

Ketika sampai pada tahap ini, media
sosial menjadi jembatan komunikasi
dua arah antara organisasi atau
komunitas dengan publik melalui
berbagai cara, seperti melalui
diskusi. Admin bisa mengajukan
pertanyaan atau kasus tertentu dan
meminta responden pandangan dari
publik.

(5) Public Partnership

Pada tahapan terakhir ini, terlihat
partisipasi aktif yang nyata dari
publik sebagai bentuk respon
mereka. Kerja sama, baik melalui
media sosial maupun secara
langsung pun dilakukan antara
organisasi atau komunitas dengan
publik. Organisasi atau komunitas
sering mengajak publik untuk
mendukung petisi terkait
pengendalian tembakau melalui
Change.org.Selain itu, sering pula
diadakan berbagai aktivitas temu
muka secara langsung yang
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berkaitan dengan kampanye anti
rokok di kalangan anak muda.
Peranan media sosial ini pun begitu terasa
bagi para penggiat organisasi atau komunitas
anti rokok di kalangan remaja Indonesia.
Dibutuhkan beberapa indikator yang dapat
mengukur bagaimana keberhasilan dari
penggunaan media sosial dalam kampanye
anti rokok, antara lain:
(1) Focus

Ketika media sosial fokus dengan
suatu isu, misalnya kampanye anti
rokok, maka media sosial akan
memiliki target audience tersendiri
yang juga menaruh perhatian penuh
terhadap isu ini.

(2) Grab attention

Pesan yang informatif tidaklah
cukup bagi para generasi muda.
Pesan-pesan yang disampaikan

media sosial juga harus kreatif, di
mana mayoritas informasi yang
disampaikan merupakan perpaduan
bentuk visual dan teks untuk
menarik perhatian kalangan muda
agar mau melihat atau membaca
pesan yang disampaikan melalui
media sosial.

(3) Engage

Media sosial juga memiliki peranan
penting untuk bisa menciptakan
hubungan antara organisasi atau
komunitas dengan public, khususnya
bagi para audiens yang peduli
dengan kampanye anti rokok.
Dengan terciptanya hubungan ini
pastinya akan mempermudah untuk
melanjutkan peranan media sosial
ke tahap berikutnya.

(4) Take action

Dalam tahapan ini, diharapkan pada
a k h i r n ya m e d i a s o s i a l d a p a t
m e m b e r d aya k a n m a s ya ra k a t ,

Tabel 4. Interaksi Pengguna Media Sosial terkait Kampanye Anti Rokok
Variabel
Interaksi audiens
terhadap isu
pengendalian
tembakau di media
sosial

Dimensi
1. Awareness
(tahap kesadaran audiens
akan berbagai isu terkait
kampanye anti rokok di
media sosial)

2. Engagement
(tahap keterlibatan audiens
dengan berbagai isu terkait
kampanye anti rokok di
media sosial)
3. Action/Hasil (tahap
tindakan audiens mengenai
berbagai isu terkait
kampanye anti rokok di
media sosial)

Indikator
- Keikutsertaan audiens,
kesadaran, pengetahuan,
pembicaraan audiens tentang
berbagai isu terkait kampanye
anti rokok di media sosial

- Interakti itas, dukungan/support
terhadap isu berbagai isu terkait
kampanye anti rokok di media
sosial

Hasil observasi menunjukkan
beberapa tindakan nyata audiens
yang dilakukan lebih lanjut di dunia
nyata untuk menanggapi berbagai
isu terkait kampanye anti rokok,
antara lain menghadiri ativitas yang
diselenggarakan komunitas

Sumber : Hasil Penelitian, 2015
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khususnya para likers atau followers untuk melakukan aksi kampanye di dunia nyata dan
menyampaikan aspirasi serta rekomendasi terkait kampanye anti rokok
Tabel 5. Performa Media Sosial terkait Kampanye Anti Rokok
Media Sosial
Indonesia
Bebas Rokok

Awareness
4.573 likers

@BebasRokokID

- 3.140 tweets
*1 bulan
terakhir
- 11.052
followers
6.465 likers

Komunitas
Anak Keren
Tanpa Rokok
@KerenTanpa
Rokok
Klub Jantung
Remaja Jakarta
@KJRIndonesia

Zombigaret
@KariRokok
Buster

@BebasAsap
Rokok

- 604 tweets
*1 bulan
terakhir
- 17.995
followers
1.814 likers
- 3.153 tweets
*1 bulan
terakhir
- 1.475
followers
9.491
- 2.701
tweets *1
bulan
terakhir
- 2.087
followers

- 3.186 tweets
*1 bulan
terakhir
- 1.443
babas asap

Engagement
17 comments dan 210
likes (yang terbanyak
dari salah satu posting)
*3 bulan terakhir

Word of Mouth
47 post dan 37 share
(yang terbanyak dari
salah satu posting)*3
bulan terakhir

7 comments dan 210
likes (yang terbanyak
dari salah satu
posting)*3 bulan
terakhir
- 17.995 followers
- 94 replies *1 bulan
terakhir

47 post dan 37 share
(yang terbanyak dari
salah satu posting)*3
bulan terakhir

3 likes (yang
terbanyak dari salah
satu posting)*3 bulan
terakhir
- 1.475 followers
- 216 replies *1
bulan
terakhir

11 post *3 bulan terakhir

- 11.502 followers
- 129 replies *1 bulan
terakhir

1,681 retweet *1 bulan
terakhir

1.568 retweet *1 bulan
terakhir

824 retweets *1 bulan
terakhir

68 likes (yang
terbanyak dari salah
satu posting)*3 bulan
terakhir
150 replies *1 bulan
terakhir

35 post

- 1.443 followers
- 1.337 replies *1
bulan terakhir

569 retweets

1.170 retweets *1 bulan
terakhir

Sumber: Hasil penelitian, 2015
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Bila ditinjau berdasarkan performa tujuan
media sosial, terlihat bahwa hampir seluruh
organisasi atau komunitas sudah mencapai
level awareness dan engagement, di mana
pada Twitter dapat dilihat melalui jumlah
follower, replies, dan retweet. Sementara
dalam Facebook dapat dilihat melalui jumlah
Likes, fans, comment, dan share. Sangat sedikit
media sosial yang bisa dikatakan telah
mencapai level word of mouth.Kebanyakan
jumlah retweet, likers, atau share pada media
sosial seperti: @BebasRokokID,
@KerenTanpaRokok, @KJRIndonesia,
@KariRokokBuster, dan @BebasAsapRokok,
Indonesia Bebas Rokok, Komunitas Anak
Keren Tanpa Rokok, dan Klub Jantung Remaja
Jakarta bersifat sangat situasional, di mana
jumlahnya meningkat pada isu-isu tertentu
yang sedang naik daun pada masa-masa
tertentu. Beberapa contoh isu yang sempat
menjadi trend yaitu: isu terkait iklan rokok
yang kontroversial, dukungan terhadap FCTC,
foto balita yang sedang merokok, serta foto
pejabat yang sedang merokok. Di sisi lain,
Zombigaret secara konsisten memberikan
informasi terkait gaya hidup sehat dan bebas
rokok, dan terkadang ikut menyebarkan
informasi yang sedang menjadi perbincangan
masyarakat.
4. SIMPULAN DAN REKOMENDASI
4.1 Simpulan
Partisipasi publik, khususnya generasi muda
dalam mengkampanyekan isu-isu sosial,
seperti anti rokok sangat penting dewasa ini.
Generasi mudalah yang memiliki kreativitas
dan semangat yang tinggi untuk bisa saling
menyadarkan akan dampak buruk rokok
yang selama ini diabaikan. Pemanfaatan
media sosial dan penyajian informasi yang
menarik juga menjadi kunci penting agar bisa
melakukan kampanye yang efektif dan tanpa
biaya, namun bisa menjangkau seluruh
masyarakat Indonesia.
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4.2 Rekomendasi
Penelitian ini membutuhkan kajian lebih
mendalam untuk melihat bagaimana
pendapat masyarakat atau publik dari sisi
komunikan dan bagaimana mereka
merespon kampanye anti rokok melalui
media sosial. Selain itu, dibutuhkan juga
metode lain dalam penggalian informasi,
seperti wawancara dan focus group discussion
untuk memperkaya data penelitian.
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Abstract

Despite the increasing prevalence of youth smoking in Indonesia, prevention programs speci ically
addressing this vulnerable population are still lacking. Prevention program that combines
education with entertainment (i.e., edutainment) and encourage interaction among participants is
suggested to be more suitable for youth than one with traditional one-way didactic approach. This
study aims to test an interactive edutainment program to prevent youth from smoking. Students
from middle and high schools were invited to attend this half-day program and participated in ive
thematic booths, covering smoking facts and myths, tobacco advertising and marketing targets,
tobacco control laws across the globe, advocating for tobacco control, and creating anti-smoking
messages. Analyses were conducted by comparing their pre- and post-survey on participants'
knowledge of smoking risks, attitudes toward tobacco advertisements, and susceptibility toward
smoking. No signi icant changes were found on participants' knowledge of smoking risks. However,
participants' attitudes toward cigarette advertisements were found signi icantly less favorable,
and their susceptibility to smoking was also signi icantly decreased after participated in the
program. Interactive edutainment seems to be a promising approach to prevent youth from
starting to smoke. More studies with broader population are still needed to assess the longer-term
impacts.
Key Words: Health promotion, health education, edutainment, health communication, youth,
smoking prevention
1. BACKGROUND

Indonesia is the fourth largest cigarette
consuming countries after China, Russia, and
the United States with total consumption
increasing from 182 billion cigarettes in 2001
to more than 260 billion in 2009 [1]. In line
with its increasing cigarette consumption,
smoking prevalence among Indonesian youth
has also been increasing from 12.6% in 2006
[2] to 20.3% in 2009 [3]. In June 2003, the
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Wo r l d H e a l t h O r g a n i z a t i o n ( W H O )
introduced Framework Convention on
To b a c c o C o n t r o l ( F C T C ) , t h e i r s t
international public health treaty in response
to the global tobacco epidemic [4]. To date,
Indonesia is not among the 168 countries that
have signed this treaty, which might explains
the increasing prevalence of smoking among
its youth.

Despite the increasing prevalence of youth
smoking in Indonesia, prevention programs
speci ically addressing this vulnerable
population are still lacking. Prevention
program that combines education with
entertainment (i.e., edutainment) and
encourage interaction among participants is
suggested to be more eﬀective for youth than
one with traditional one-way didactic
orientation [5]. Therefore, research is needed
to assess the potential eﬀectiveness of
i n te ra c t ive e d u t a i n m e n t p ro g ra m i n
preventing youth from starting to smoke.
2. METHODS
2.1 Sample and the Intervention Program
To empower Indonesian youth against
tobacco advertising and promotion, a group
of tobacco control researchers, activists and
organizations held an interactive
edutainment program namely “Tobacco
Truth & Dare! Generasi Berani Sehat” on
August 28, 2014. In this half-day program,
150 students were invited from one junior
high school and two high schools. They
participated in ive thematic booths, covering
smoking facts and myths, tobacco advertising
and marketing targets, tobacco control laws
across the globe, advocating for tobacco
control, and creating anti-smoking messages.
Each booth provided interactive ways to
deliver the content. After participated in all of
the booths, participants were challenged as
groups (i.e., to make short advocacy videos
and uploaded them to YouTube) and as an
individual (i.e., to answer quizzes).
2.2 Measures

Participants were asked to complete a paperbased survey before and after the event. The
pre-event survey asked about demographics,
smoking behaviors, exposure to and attitude
toward tobacco advertising, knowledge of
smoking risks, susceptibility of smoking and
access to cigarettes nearby schools. The post-

eve n t s u r vey re p e a te d t h e a t t i t u d e ,
knowledge, and susceptibility questions with
additional questions regarding the smoking
prevention program in their schools and their
opinion about the current program.
3. RESULTS
3.1 Demography
From 150 students invited, only 128 high
school students who participated in the preevent survey (54 males and 74 females). The
average age of participants was 15.29 years
with minimum age being 12 years and
maximum age being 19 years. The follow up
rate was 85.9% (i.e., respondents for the postevent survey slightly dropped to 110).
3.2 Smoking Behavior

Among our participants, 13.49% of them are
considered active smokers. About 21% of our
participants said that they have smoked over
100 cigarettes in their lifetime, while over
30% said have tried smoking a cigarette
before (see Figure 1 below).

Figure 1 Smoking behavior
among participants (n=128)

3.3 Exposure to Tobacco Advertisements
In the pre-event survey, participants were
asked how much they have been exposed to
cigarette advertising on billboards, on
television, and when visiting a store in the
past 30 days. Response options to each
question were 1 (Never), 2 (Once), 3
(Sometimes), 4 (Often), and 5 (Very Often).
Over 72% of our participants answered
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“often” and “very often” seeing cigarette
advertising when visiting a store. Over 90% of
our participants answered that they “often”
and “very often” see cigarette advertising on
television, while over 62% of our participants
answered “often” and “very often” see
cigarette advertising on a billboard (see
Figure 2).

program, their average attitude score was
1.65. This also means that participants'
attitude toward cigarette ads has signi icantly
become less favorable after the event.

Figure 3. Attitudes toward cigarette
advertisements before and after the program
(n=110)
3.6 Susceptibility of Smoking

Figure 2 Exposure to cigarette ads (n=128)

3.4 Knowledge of smoking risks

Participants' knowledge of smoking risks was
assessed through ive items with true and
false options. The highest score that
participants could get was 100. The
knowledge tests were conducted twice;
before and after the event. There is no
signi icant diﬀerence between the pre- and
the post-event knowledge scores (t=0.4183,
p = 0 . 6 7 1 ) . Fo r t h e p re - eve n t s u r vey,
participants' average score was 79.17, while
for the post-event survey their average score
was 78.70.
3.5 Attitude towards cigarette ads

Participants' attitude toward cigarette ads
was assessed through three items with 5point Likert scale ranging from 1 (strongly
disagree) to 5 (strongly agree). The lowest
score (i.e., one) means that participant has
negative attitude towards cigarette ads, while
the highest score means the reverse. The
attitude items were exposed twice; before
and after the event. There is signi icant
diﬀerence between the pre- and the postevent attitude scores (t=2.06, p=0.040).
Before the event, participants' average
attitude score was 1.87. While after the
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Participants' susceptibility of smoking was
assessed through two items with four
response options ranging from “de initely
not” to “de initely yes.” The susceptibility
tests were given twice; before and after the
program. There is signi icant diﬀerence
between the pre- and the post-event
susceptibility scores (t=2.1113, p=0.0358).
Before the event, participants' average
susceptibility score was 1.665, and after the
event their average score was 1.422. This also
means that participants have become
signi icantly less susceptible to smoking after
the event.
3.7 Access to Cigarettes Nearby School

Over 82% of our participants answered that it
is “fairly” to “very easy” when asked how easy
it is to purchase a cigarette nearby their
school (see Table 1 below).
Table 1. Access to cigarettes nearby schools
To get/buy a
cigarette nearby
my school is...

Freq.

Very easy
Easy
Fairly
Dif icult
Very dif icult
Total

49
22
31
5
17
124

Percent
39%
18%
25%
4%
14%
100%

3.8 Exposures to Other Smoking
Prevention Programs in School
Over 90% of our participants said that they
have been exposed to a smoking prevention
program in their school at least once. They
also indicated favorable attitudes toward the
delivery methods in their schools' smoking
prevention program (M = 4.07, SD = 1.2) and
towards the information given (M = 4.12, SD =
1.02).
3.9 Opinions about the Current Program

Our participants indicated highly favorable
attitudes toward the current program (M =
4.56, SD = 1.13) and the delivery methods in
this event (M = 4.53, SD = 1.16). They also
showed high agreement toward the new
information given in this event (M = 4.69, SD =
0.75) and towards the importance of such
information (M = 4.69, SD = 0.89).
4. CONCLUSION
Youth smoking prevention through an
interactive edutainment program seems
promising. This study found that such
program could reduce youth favorable
attitudes toward cigarette ads, and decrease
their susceptibility to smoking. With regard
to the knowledge of smoking risks, previous
exposure to smoking prevention programs
(e.g., from participants' schools) might have
already provided participants with baseline
knowledge about the health risks of smoking.
In the future, such information should be
discussed irst with the schools to avoid
redundancy. More studies with broader
population (i.e., students from other schools)
are still needed to assess the longer-term
impacts.
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Abstract

In Ramadhan2014, indoor air quality was measured after 6 pm in 43 restaurants in DKI Jakarta that
still allow indoor smoking and in ive that does not. We visited several venues in each of ive districts of
DKI Jakarta (North, South, Central, East, West Jakarta). Air quality was measured using a TSI Sidepak
AM510 Personal Aerosol Monitor (TSI, Inc, St. Paul MN, USA) with calibration of 0.32, to provide a
measure of particulate matter of 2.5 microns or less (PM2.5). Researchers discretely collected air
quality data and counted the number of children and visitors present in each venue during each visit.
In restaurants that still allow indoor smoking, children are exposed with pollution level in average of
89.51ug/m3(max= 333 ug/m3, min= 19 ug/m3), higher than the WHO recommended safe level of 25
micro/m3. Average number of children exposed to high indoor pollution was 12 (min=0 and max=20).
DKI Jakarta Government and all the stakeholders, including civil society, NGOs, restaurants owner,
and private sectors need to work together in enforcing the Smoke Free Law in DKI Jakarta to protect
children from the harm of tobacco smoke.
Key words: Indoor pollution, Ramadhan, DKI Jakarta, children exposed, second hand
smoke.
1. BACKGROUND
Second hand smoke (SHS), one of the most
preventable cause of death in the world that
prematurely killed hundreds of thousands
non-smokers, are highly exposed to children
and unborn babies.1,2Because of the early
exposure, cigarette smoke exposure causes
higher premature disability and deaths when
exposed to children.3 Legislation that ban
smoking in public and in-door places has
been widely implemented to protect people
from the risks of SHS and the potential harm
of third hand smoke.3,4 Many low and middleincome countries, including Indonesia, have
implemented a smoke free law to protect its
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people.5,6,7 Yet, enforcement of the smoke-free
law is a common problem, resulting high SHS
exposure among children.4,5

In Indonesia, at least 97 million people are
regularly exposed to SHS with most of its
youth are highly exposed at public places and
home. 8 , 9 Indonesia's central-government
legislation regulates smoke free areas (PP
109/2012) but still allows smoking area with
access to open air. 6 , 7 , 1 0 Province level
government is responsible to enforce the
smoke free law.6 DKI Jakarta Province, the
capital city of Indonesia, is one the leading
Provinces that enacted comprehensive

smoke-free law.6 However, even with better
enforcement after the removal of allocated
smoking zones inside buildings in
2012, 1 0 compliance Jakarta remains a
problem.

Air quality monitoring has been widely used
to document contribution of smoking to
indoor air pollution.11,12 Tobacco smoking
releases large quantities of particulate matter
of ≤ 2.5 μg (PM2.5) that are commonly used as
SHS marker. As the international health
standard, World Health Organization (WHO)
proposes a maximum daily mean exposure of
25 μg/m3 for ambient PM2.5 pollution.13 The
results of air quality monitoring are
commonly used to educate government,
community organizations, and civil society
about the bene it and importance of
implementing comprehensive smoke free
area.10,12

In some religious country, SHS monitoring
during religious observance like Ramadhan
are used to enhance compliance of smoke free
law.11 Indonesia is the country with the most
Muslim population in the world, in where
religion plays an important role in shaping
smoking behavior. In 2010, when Indonesia's
second largest Muslim organization,
Muhammadiyah, declared Fatwa Haram that
states smoking is against Islamic laws, most of
its followers obey this non-binding law.6 This
situation shows a unique opportunity for
Indonesia to enforce smoking law within its
Islamic environment.

In Indonesia, holy month of Ramadhan are
annually celebrated in when many people
bring their family to break abstinence in
restaurants or cafes. Thus, Ramadhan creates
an opportunity to show indoor air pollution
level in venues with poor compliance and the
i m p o r t a n c e o f e n fo rc i n g t h e e n a c te d
comprehensivesmoke free lawto protect
children. The study aim to investigate the
indoor pollution level and to calculate the
number of children exposed to SHS during

and after Ramadhan in greater Jakarta area.
2. METHODOLOGY
I n d o o r a i r q u a l i t y wa s m e a s u re d i n
43restaurantsthat allow indoor smoking in
Jakarta, Indonesia, during Ramadhan 2014.
Venues were selected based on convenience
sampling with considerations of proximity to
research staﬀ, popularity, safety, and
con irmation of active cigarette smoking. We
visited six to twelve venues in each of ive
districts of Jakarta Province (North, South,
Central, East, West Jakarta). We excluded
Thousand Islands district because of the
dif icult access and excluded venues that
a l l o w wa t e r p i p e s m o k i n g t o re d u c e
variability in types of SHS emission.
Wevisited ive venues that does not allow
indoor smoking as a control.

In each venue, air quality was measured using
a TSI Sidepak AM510 Personal Aerosol
Monitor (TSI, Inc, St. Paul MN, USA) that
draws air through the device where the
particulate matter in the air scatter the light
from a laser. Particulate matter with a mass
median aerodynamic diameter less than 2.5
μm, or PM2.5, was measured for minimum of
30 minutes indoor and for minimum of 10
minutes outdoor. We used calibration of 0.32
to provide accurate estimation of SHS.12
We measured the indoor pollution level by
seating in the non-smoking area and counted
the number of children and visitors during
measurement. We collected data after ifthar
during Ramadhan.Data and measurement
were collected discreetly to avoid changes of
behavior among employees and visitors. Data
were analyzed descriptively, and analyzed
with independent samples t-test with 95 %
Con idence interval.
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Tabel 1. Summary volume , PM2.5 level, and number of smokers in each visited venues in
DKI Jakarta by region
District
Central

South

North

West
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Average PM 2.5
(ug/m³⁾

Allow
indoor
smoking

Indoor

Outdoor

Venue
volume
(m³⁾

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes

47
55
30
31
129
333
38
80
101
76
18
169
80
115
112
55
121
179
98
123
45
38
107
213
20
48
73
95
66
27
30
19
48
35
50
47
49
31
111

19
41
16
23
36
40
41
53
34
36
30
120
88
14
31
36
46
20
55
18
27
22
48
26
34
23
19
17
27
23
12
33
41
15
27
40
23
64
33

438
907
2079
580
1166
582
153
376
139
4108
1238
195
318
1008
1399
910
669
425
277
567
422
216
151
442
499
256
382
867
504
605
375
468
181
1496
300
304
504
2390
449

Mean
number
of
smokers
Children People
/100m³

Mean number of

Active
smoker
6
9
19
6
4
25
2
5
9
11
0
16
12
13
18
23
45
16
10
18
37
7
12
38
0
7
9
8
11
4
1
3
0
8
4
2
6
4
3

2
5
8
4
1
1
2
3
0
1
2
1
3
0
0
10
4
0
1
4
7
18
9
0
2
3
4
3
2
1
3
0
0
9
0
1
6
5
8

19
36
48
41
48
31
27
37
34
30
22
47
19
51
44
70
94
54
25
50
96
95
37
45
11
20
11
26
28
13
12
7
7
39
12
24
67
16
42

1
1
1
1
0
4
1
1
6
0
0
8
4
1
1
2
7
4
3
3
9
3
8
8
0
3
2
1
2
1
0
1
0
1
1
1
1
0
1

3. RESULT
During Ramadan, the averageindoor PM2.5 level in venues that allow indoor smoking (n=33) was
3
3
3
89.51ug/m (max= 333 ug/m , min= 19ug/m ). Indoor pollution level in smoking venues was
signi icantly higher than the meanoutdoor PM2.5 level (34.12ug/m3; max= 120ug/m3, min= 12
3
3.
ug/m ; p-value 0.001).The median PM2.5 level outdoor smoking venues was 31ug/m
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Figure 1. Particulate Matter (PM2.5) levels inside and outside smoking (n= 43)
and inside and outside no-smoking (n=5) venues by districts in DKI Jakarta
during Ramadhan
venues, which might result from higher
cooking emission level or high outdoor
pollution level. However, other researches
has shown that indoor smoking mainly
contribute for the undafe level of indoor
praticulate matter and elimination of indoor
smoking may decrease the indoor pollution
up until 90%4.

This study emphasize the health concerns
because of SHS exposure to people and
children in restaurantsthat still allow indoor
smoking. Religious occasion and highlights in
the right to protect children may be used as
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strong moral justi ications and a strategy to
enhance the compliance of smoke free
area.11Findings in this study can be used by
community organization, local government,
and civil society to educate and enforce the
enacted comprehensive smoke free law in
order to protect its people and children from
the harm of tobacco smoke all year long.
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Abstrak

Perilaku merokok, selain membahayakan si perokok, juga membahayakan orang lain yang berada
di sekitarnya. Racun dari asap rokok yang ditinggalkan perokok di dalam ruangan akan bertahan
selama 4 – 6 jam, dan akan memberikan dampak yang membahayakan bagi setiap orang yang
berada dalam ruangan tersebut. Survei QTI pada tahun 2009 menunjukkan hasil 54% rumah
tangga di Kota Yogyakarta mempunyai setidaknya satu orang perokok. Program rumah bebas asap
rokok yang dilakukan oleh QTI bertujuan untuk melindungi perokok pasif dari paparan asap
rokok, dengan meminta para perokok untuk tidak merokok di dalam rumah. Program ini pertama
kali dilakukan di empat wilayah uji coba, dengan melakukansurvei awal di tempat tersebut.
Meskipun hasil survei awal menunjukkan sebanyak 87% suami merokok di dalam rumah,
sebanyak 68% suami setuju dengan kegiatan ini. Di Kota Yogyakarta sampai saat ini sudah ada 60
RW yang mendeklarasikan sebagai RW rumah bebas asap rokok. QTI melakukan intervensi di 29
RW. Untuk 31 RW yang lain, intervensi dilakukan oleh puskesmas wilayah setempat. Program
rumah bebas asap rokok yang dilakukan oleh QTI, bekerjasama dengan Dinkes Kota Yogyakarta,
telah berhasil dikembangkan dengan baik. Selain itu, QTI juga telah berhasil memberdayakan staf
puskesmas untuk melanjutkan program tersebut di wilayah lain.
Kata kunci: rumah bebas asap rokok, perokok pasif, deklarasi

Abstract

Smoking is dangerous not only for them who smoke but for the other who doesn't smoke also. The
poison that left by the smoke of cigarette is stay in the room that smoker was in for 4 – 6 hours, and it
makes everyone in that room is in danger. QTI's survey in 2009 showed that as much as 54%
Yogyakarta Municipality household have one smoker at least. QTI smoke free home program is aim
to protect passive smoker(s). QTI have made a baseline survey in four areas as pilot project. The
result of that survey showed that as much as 87% husbands were smoke inside their houses though
as much as 67% of them were agree to do the smoke free home program. Up to this paper is written,
there are 60 kampongs (RW) in Yogyakarta Municipality that have declared their kampongs as
smoke free home kampong. QTI did the intervention in 29 kampongs as staﬀ of PHC did in 31 other
kampongs. We can say that QTI smoke free home program, in collaboration with Yogyakarta Health
Of ice, was well done in Yogyakarta Municipality. QTI have empowered the staﬀ of PHC to do the
intervention in other areas.
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1. PENDAHULUAN

Merokok saat ini telah menjadi bagian hidup
sehari-hari masyarakat Indonesia maupun
Daerah Istimewa Yogyakarta. Daerah
Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan salah
satu provinsi dengan jumlah perokok yang
tinggi. Prevalensi perokok usia 15 tahun ke
atas di DIY sebesar 25,3% yang merupakan
perokok setiap hari, sedangkan yang
merupakan perokok kadang-kadang sebesar
6,3% (Riskesdas, 2010). Pada tahun 2008,
Indonesia menduduki peringkat ketiga
terbesar di dunia dalam hal konsumsi rokok,
yaitu sebesar 4,8%, setelah China yang 30%
dan India yang sebesar 11,2% (TCSC-IAKMI,
2012).

Konsumsi rokok yang besar ini tentunya akan
memberikan risiko, baik bagi perokok
maupun orang yang terkena paparan asap
rokok. Jumlah perokok pasif di Indonesia
cukup tinggi. Diperkirakan, sebanyak 66%
wanita di Indonesia menjadi perokok pasif,
dan sebanyak 70% anak usia 10-14 tahun
menjadi perokok pasif di lingkungannya
(TCSC-IAKMI, 2008). Rokok telah
menyebabkan 427.948 kematian per tahun
(Susenas, 2004 dan WHO, 2008). Beberapa
penyakit seperti kanker, penyakit jantung
koroner, stroke, serta penyakit pernafasan
seperti tuberkolusis, asma diketahui terkait
erat dengan konsumsi rokok (WHO, 2008).

Perilaku merokok, selain membahayakan
bagi perokok aktif, ternyata juga berdampak
terhadap perokok pasif (second hand smoke).
Hal ini mengingat asap sampingan (side
stream smoke) dari rokok yang dihisap oleh
perokok aktif memapar orang yang di
sekitarnya atau perokok pasif. Bagi perokok
pasif, asap rokok dapat menyebabkan sakit
kepala, batuk dan suara pernafasan “mengi”.
Asap tersebut juga menyebabkan alergi
makin parah, dan memicu serangan asma
serta meningkatkan peluang seseorang
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menderita penyakit saluran pernafasan
serius seperti pneumonia dan bronkhitis.

Bayi dan anak-anak serta wanita hamil sangat
sensitif terhadap asap rokok. Hal ini karena
pada bayi dan anak-anak paru-paru mereka
belum berkembang sempurna. Paparan asap
rokok dapat menyebabkan penyakit saluran
nafas bawah yang serius seperti bronkhitis,
pneumonia dan asma pada anak-anak. Asap
rokok juga menyebabkan banyak kasus
infeksi telinga. Anak seorang perokok lebih
rentan terkena berbagai penyakit saluran
nafas berulang. Bagi wanita hamil paparan
asap rokok memberikan risiko tinggi
melahirkan secara prematur atau melahirkan
bayi dengan berat badan rendah. Hal ini
berarti bayi akan terlahir dengan kondisi
lemah.

Berdasarkan fakta inilah diperlukan upaya
sistema tis dan jelas dalam rangka
perlindungan dari bahaya asap rokok.
Kegiatan yang terbukti efektif untuk
menurunkan konsumsi rokok adalah:
Kegiatan yang terbukti efektif untuk
menurunkan konsumsi rokok adalah:

a. Menaikkan cukai rokok;

b. Pelarangan total iklan, promosi dan
sponsor rokok

c. Pewujudan kawasan tanpa rokok, serta

d. P e m u a t a n p e r i n g a t a n k e s e h a t a n
berbentuk gra ik pada bungkus rokok
(TCSC-IAKMI, 2008)
2. TUJUAN
Berdasarkan kondisi di atas, Quit Tobacco
Indonesia (QTI) menggagas program rumah
bebas asap rokok (RBAR) di lingkungan
komunitas RW Kota Yogyakarta. Tujuan
program tersebut adalah:

a. M e n c i p t a k a n g e ra k a n m e m b a t a s i
merokok di dalam rumah yang bertujuan
untuk mengurangi bahaya terhadap
wanita dan anak-anak perlindungan
perokok pasif (membuat merokok
menjadi isu kesehatan wanita dan anakanak, lebih dari isu tentang perokok).

b. Menguji penerimaan anggota masyarakat
terhadap kebijakan rumah bebas asap
rokok setelah kesadaran tentang bahaya
asap rokok orang lain muncul

c. M e n u n j u k ka n b u k t i b a hwa m o d e l
pelaksanaan kebijakan RW bebas rokok
dapat dilaksanakan di komunitas.

d. M e m b a n t u p e r o k o k m e n g u r a n g i
konsumsi rokok

e. Mengurangi prevalensi perokok, dan

f. Mengurangi beban keluarga karena rokok.
3. INTERVENSI
Program rumah bebas asap rokok (RBAR)
yang dikembangkan oleh QTI, bekerjasama
dengan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta,
pertama kali dilakukan di empat wilayah uji
coba, dengan melakukan survei awal di
tempat tersebut. Empat wilayah uji coba
tersebut adalah RW 11 Mujamuju, RW 1

Hasil survei awal ini disampaikan pada saat
dilakukan sosialisasi ke wilayah yang
bersangkutan. Sosialisasi dilakukan kepada
kelompok-kelompok yang ada di masyarakat
(kelompok tokoh masyarakat, bapak-bapak,
ibu-ibu dan pemuda/remaja). Pada
umumnya, sosialisasi dilakukan bersamaan
dengan waktu pertemuan yang sudah
terjadwal di masing-masing wilayah,
sehingga warga masyarakat tidak perlu
meluangkan waktu khusus untuk
mendengarkan sosialisasi. Hal ini dianggap
lebih efektif, dengan tingkat kehadiran yang
lebih tinggi.

Selain sosialisasi, diperlukan juga diskusi
dengan warga masyarakat, untuk
mendapatkan masukan, baik tentang
program yang akan dijalankan maupun halhal lain yang berkaitan dengan perlindungan
perokok pasif. Dari diskusi tersebut,
didapatkan beberapa hal yang perlu
mendapatkan perhatian. Untuk lebih
jelasnya, hasil dari diskusi tersebut disajikan
dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1. Hasil diskusi kelompok

Penyuluhan dan sosialisasi mendetail tentang bahaya rokok baik
bagi perokok maupun bukan perokok melalui slide, ilm dan gambar
Ÿ Pembekalan pengetahuan kepada kader kesehatan
Ÿ Pembuatan slogan, stiker, poster, lea let, spanduk
Ÿ Konseling bagi individu dan kelompok yang masih merokok
Ÿ

Jenis kegiatan

Gunung Ketur, RW 6 Suryowijayan , dan RW 4
Pakuncen. Hasil survei awal tersebut
menunjukkan bahwa sebanyak 87% suami
merokok di dalam rumah. Meskipun
demikian, sebanyak 67% di antaranya
menyetujui adanya program RBAR ini.

Masalah rokok di Indonesia, kandungan racun dalam rokok, dampak
merokok bagi kesehatan perokok maupun bukan perokok
Ÿ Gambar-gambar dan ilm tentang akibat merokok yang menakutkan,
mengerikan dan menyentuh
Ÿ Tips berhenti merokok
Ÿ Pentingnya tidak merokok di dalam rumah
Ÿ

Materi
sosialisasi
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Waktu dan
tempat
pelaksanaan
Pengaturan
tempat merokok
Hambatan yang
mungkin terjadi

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ

Di balai RW
Di tempat pertemuan arisan, pertemuan warga
Waktu menyesuaikan dengan kegiatan warga, biasanya sore hari
untuk pertemuan ibu-ibu dan malam hari untuk pertemuan bapakbapak
Merokok tidak boleh di dalam rumah, di masjid dan di sekolah
Merokok boleh dilakukan di halaman rumah, di tritisan, di kebun
belakang, di pos ronda, di lapangan terbuka

Masih banyak warga yang merokok di dalam rumah sehingga
kemungkinan menolak
Ÿ Merokok sudah merupakan kebiasaan sehingga sulit untuk
mengubahnya
Ÿ Kader merasa takut melakukan pendekatan kepada perokok, karena
belum dibekali pengetahuan yang banyak tentang masalah merokok
Ÿ Ada tokoh masyarakat yang masih merokok
Ÿ

Dalam setiap sosialisasi selalu ditekankan
bahwa program ini bukan suatu program
yang melarang orang untuk merokok atau
meminta para perokok untuk berhenti
merokok. Program RBAR hanyalah suatu
program yang menghimbau para perokok
untuk lebih peduli pada kesehatan orangorang yang dicintainya, dengan cara tidak
merokok di dalam rumah. Hal ini dilakukan
agar tidak terjadi penolakan di kalangan para
perokok. Hal ini terbukti dari hasil survei
awal yang menunjukkan bahwa lebih dari
separuh suami yang merokok di dalam rumah
setuju dengan program ini. Mereka tidak
dilarang merokok, hanya saja merokok
dilakukan di luar rumah.

Setelah dilakukan sosialisasi kepada
masyarakat, dan warga masyarakat setuju
untuk melakukan program ini, mereka
melakukan diskusi tentang hal-hal yang perlu
dicantumkan sebagai kesepakatan dalam
naskah deklarasi. QTI selalu menyarankan
untuk tidak terlalu banyak kesepakatan yang
dicantumkan dalam lembar deklarasi. Hal
yang penting adalah pelaksanaan
kesepakatan oleh warga. Namun, ada tiga
kesepakatan yang selalu dicantumkan dalam
setiap lembar deklarasi, yaitu: 1)Tidak
merokok di dalam rumah, 2)Tidak merokok
di pertemuan warga, dan 3)Tidak
menyediakan asbak di rumah dan di
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pertemuan warga. Isi kesepakatan yang lain
berbeda-beda, tergantung pada karakter
warga setempat.Beberapa wilayah ada yang
menambahkan kesepakatan yang lain sesuai
dengan keinginan bersama. Biasanya
kesepakatan tersebut adalah:1) Tidak
merokok di depan anak-anak, wanita, dan ibu
hamil, 2) Tidak merokok di tempat ibadah, 3)
Tidak merokok saat pengajian dan
sembahyangan, 4) Tidak menyediakan rokok
pada acara kerja bakti, pelayatan 5) Tidak
membuang puntung rokok sembarangan,
serta 6)Tidak meminta anak membeli rokok
dan menghimbau pemilik warung untuk
tidak melayani pembeli rokok usia anakanak.

Bila sudah ada kesepakatan tentang isi
deklarasi, warga dan para tokoh masyarakat
menetapkan waktu pelaksanaan deklarasi,
dan kegiatan-kegiatan lain yang akan
dilakukan pada saat deklarasi. Selain itu, juga
d i s e p a ka t i m a te r i - m a te r i ya n g a ka n
digunakan untuk mendukung program
tersebut. Materi tersebut antara lain adalah:
stiker rumah bebas asap rokok (biasanya
dipasang di dekat atau di pintu tiap rumah),
poster dan spanduk (dipasang di tempattempat strategis), lea let (dibagikan kepada
yang hadir), dsb. Materi-materi tersebut
diperlukan untuk mendukung terciptanya
RW rumah bebas asap rokok. Pemasangan

poster dan spanduk di tempat-tempat
strategis bertujuan agar orang dari luar
wilayah tersebut (tamu) mengetahui bahwa
di kawasan tersebut sudah ada kesepakatan
rumah bebas asap rokok. Bila para tamu
sudah tahu bahwa kawasan tersebut
menerapkan rumah bebas asap rokok,
mereka tidak akan terkejut atau tersinggung
bila di rumah warga tidak disediakan asbak,
dan para penghuni rumah yang sudah
menerapkan rumah bebas asap rokok tidak
akan ragu-ragu untuk menegur bila ada tamu
yang merokok. Inti dari pemasangan poster,
spanduk dan stiker tersebut adalah untuk
pengingat bahwa RW tersebut sudah
menerapkan rumah bebas asap rokok. Pada
umumnya, kegiatan yang menyertai acara
deklarasi adalah jalan sehat, dilanjutkan
dengan senam, yang diikuti oleh warga
setempat dan warga sekitar serta para
undangan yang hadir. Setelah acara senam
pagi, dilanjutkan dengan pembacaan dan
penandatanganan deklarasi. Acara akan

diakhiri dengan hiburan yang diselingi
dengan pembagian door prize.
4.

HASIL

Di Kota Yogyakarta, sampai saat tulisan ini
dibuat, sudah ada 60 RW yang menyatakan
diri sebagai RW rumah bebas asap rokok.
dengan menyatakan diri sebagai RW rumah
bebas asap rokok bukan berarti di RW
tersebut tidak ada lagi warga yang merokok.
Para perokok masih ada di RW tersebut,
hanya saja mereka tidak lagi merokok di
dalam rumah. Selain itu, para warga setuju
untuk melaksanakan isi kesepakatan yang
ada.

Sebanyak 29 RW dari 60 RW tersebut
merupakan wilayah dampingan QTI bekerja
s a m a d a n g a n D i n a s Ke s e h a t a n Ko t a
Yogyakarta. Sebanyak 31 RW lainnya
merupakan dampingan puskesmas setempat.
Selengkapnya dapat dilihat pada tabel
berikut ini.

Tabel 2
Daftar RW RBAR dampingan QTI dan Dinkes Kota Yogyakarta

Tahap

Tahun

I

2009

II

2010

III

2011

IV

2012

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

RW
11
1
6
4
10
13
2
2
16
8
2
1
1
4
10
14
1
3
2
1

Wilayah dampingan
Kelurahan
Mujamuju
Gunung Ketur
Suryowijayan
Pakuncen
Prenggan
Giwangan
Bausasran
Suryatmajan
Panembahan
Kadipaten
Semaki
Wirobrajan
Notoprajan
Notoprajan
Brontokusuman
Terban
Gowongan
Patangpuluhan
Sosromenduran
Bener

Kecamatan

Umbulharjo
Pakualaman
Mantrijeron
Wirobrajan
Kotagede
Umbulharjo
Danurejan
Danurejan
Kraton
Kraton
Umbulharjo
Wirobrajan
Ngampilan
Ngampilan
Mergangsan
Gondokusuman
Jetis
Wirobrajan
Gedongtengen
Tegalrejo
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V

No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
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21
22
23
24
25
26
27
28
29

2013

RW
8
9
13
13
3
9
11
9
8
1
11
1
6
12
13
6
10
5
11
14
15
16
24
16
6
7
4
5
6
7
5

5
11
12
7
12
6
5
5
8

Karangwaru
Giwangan
Demangan
Bumijo
Ngupasan
Suryodiningratan
Keparakan
Tegalpanggung
Rejowinangun

Tabel 3
Daftar RW RBAR dampingan puskesmas
Kelurahan
Prawirodirjan
Prawirodirjan
Prawirodirjan
Ngampilan
Keparakan
Keparakan
Keparakan
Bausasran
Tegalpanggung
Kotabaru
Klitren
Semaki
Semaki
Pandeyan
Giwangan
Tahunan
Kadipaten
Patehan
Panembahan
Wirogunan
Wirogunan
Wirogunan
Wirogunan
Pringgokusuman
Kricak
Cokrodiningratan
Wirogunan
Wirogunan
Wirogunan
Wirogunan
Tegalrejo

Tegalrejo
Umbulharjo
Gondokusuman
Jetis
Ngampilan
Mantrijeron
Mergangsan
Danurejan
Kotagede

Kecamatan
Gondomanan
Gondomanan
Gondomanan
Ngampilan
Mergangsan
Mergangsan
Mergangsan
Danurejan
Danurejan
Gondokusuman
Gondokusuman
Umbulharjo
Umbulharjo
Umbulharjo
Umbulharjo
Umbulharjo
Kraton
Kraton
Kraton
Mergangsan
Mergangsan
Mergangsan
Mergangsan
Gedongtengen
Tegalrejo
Jetis
Mergangsan
Mergangsan
Mergangsan
Mergangsan
Tegalrejo

5.

KESIMPULAN

Program rumah bebas asap rokok yang
dilakukan oleh QTI, bekerjasama dengan
Dinkes Kota Yogyakarta, telah berhasil
dikembangkan dengan baik. Hal ini dapat
dibuktikan dengan semakin banyaknya RW
lain yang mendeklarasikan diri sebagai RW
rumah bebas asap rokok, selain 29 RW yang
t e l a h d i d a m p i n g i QT I d a l a m p ro s e s
pendeklarasian tersebut.

Selain itu, QTI juga telah berhasil
memberdayakan staf puskesmas untuk
melanjutkan program tersebut di wilayah
lain. Puskesmas yang ada di Kota Yogyakarta
telah mendampingi 31 RW lain dan berhasil
m e n ga n t a r k a n RW- RW te r s e b u t
melaksanakan deklarasi rumah bebas asap
rokok. Sampai saat inipun puskesmaspuskesmas di Kota Yogyakarta terus
melakukan pendampingan RW yang akan

melaksanakan deklarasi. Dinas Kesehatan
Kota Yogyakarta, dengan ujung tombak
puskesmas, memiliki target menjadikan
semua RW di Kota Yogyakarta, yaitu sebanyak
616 RW, akan mendeklarasikan diri sebagai
RW rumah bebas asap rokok.
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Abstrak

Dalam upaya melindungi generasi muda dari bahaya asap rokok, maka penelitian ini bertujuan
untuk mengembangkan media promosi kesehatan tentang penyadaran bahaya rokok bagi anak
usia sekolah dasar dalam bentuk Comic Story Book dengan tema “Aku Akan tetap Sehat Tanpa Asap
Rokok” (ASETARO). Penelitian ini terdiri dari dua tahap, yaitu studi pendahuluan (tahap analisis)
dan studi pengembangan. Pada studi pendahuluan dilakukan analisis kebutuhan dan karakteristik
sasaran melalui FGD dan wawancara dengan wakil siswa sekolah dasar dan pustakawan sekolah,
serta literature review untuk merencanakan strategi yang tepat dalam membuat comic book story
“Asetaro” bagi anak usia sekolah. Tahap studi pengembangan adalah merancang comic story book
sesuai hasil studi pendahuluan. Hasil dari studi pendahuluan menunjukkan bahwa model komik
yang disukai siswa adalah science iction yang mengacu pada science comic WHY! terbitan PT Elex
Media Komputindo. Umumnya siswa menyukai gaya cerita, gambar, dan warna dari komik
tersebut. Studi pendahuluan juga mengungkapkan bahwa para siswa masih membutuhkan
informasi tentang kandungan racun dalam rokok, mengapa rokok bisa menyebabkan kecanduan
dan penyakit, serta dampak rokok terhadap perokok aktif dan pasif. Selain itu pada studi
pendahuluan ditemukan pula masih adanya anggapan bahwa perilaku merokok adalah perilaku
orang dewasa, dan anak-anak tidak diperbolehkan merokok karena badannya masih lemah.
Berdasarkan hasil studi pendahuluan tersebut saat ini sedang dilakukan studi pengembangan
untuk merancang comic story book ASETARO.

Keywords: Komik, bahaya rokok, anak usia sekolah dasar
1. PENDAHULUAN

Berbagai penelitian membuktikan bahwa
kebiasaan merokok di Indonesia dari tahun
ke tahun menunjukkan usia awal merokok
semakin muda. Hasil Riset Kesehatan Dasar
(Riskesdas) tahun 2007 menunjukkan bahwa
usia pertama kali merokok penduduk
Indonesia pada umur 5 – 9 tahun sebesar
1,2% (1) dan meningkat menjadi 1,7% pada
tahun 2010 (2).

Semakin mudanya usia pertama kali merokok
tidak dapat diabaikan begitu saja, mengingat
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dampak rokok terhadap kesehatan telah
banyak dibuktikan melalui berbagai hasil
penelitian. Asap tembakau diketahui
mengandung lebih dari 4000 bahan kimia
dan 69 diantaranya adalah penyebab kanker
(3). Asap rokok tersebut dapat membahayakan kesehatan perokok aktif maupun
perokok pasif
Ada beberapa faktor yang menentukan anak
untuk mulai merokok. Penelitian Komalasari
(4) mengungkapkan bahwa keluarga dan

teman sebaya terbukti menjadi prediktor
yang cukup baik terhadap perilaku merokok
anak, yaitu 38,4%. Sementara itu kepuasan
psikologis juga memberikan sumbangan
sebesar 40,9% terhadap perilaku merokok
anak. Faktor psikologis ini berkaitan dengan
kandungan nikotin pada tembakau yang
mampu menstimulasi otak perokok sehingga
menimbulkan rasa senang (5). Faktor lain
yang dapat memicu perilaku merokok pada
anak dan remaja yaitu media massa
seringkali menciptakan citra rokok yang
keliru seperti macho dan modern yang
dipercaya oleh anak(6).

Banyaknya faktor-faktor penentu perilaku
merokok pada anak diperkuat dengan
kenyataan bahwa undang-undang dan
peraturan pemerintah mengenai
pengendalian tembakau di Indonesia –
termasuk Peraturan Daerah Kota Semarang
No 3 mengenai Kawasan Tanpa Rokok (Perda
K T R ) Ta h u n 2 0 1 3 - b e l u m m a m p u
memberikan perlindungan yang maksimal
bagi warga masyarakat – termasuk anak –
dari dampak negatif rokok. Berdasarkan
informasi yang diperoleh dari Dinas
Pendidikan Kota Semarang dan Dinas
Kesehatan Kota (DKK) Semarang bahwa pada
s a a t i n i b e l u m a d a s e b u a h P ro g ra m
Pendidikan Kesehatan Anak Sekolah Dasar
mengenai bahaya rokok bagi kesehatan.

Berdasarkan kenyataan di atas, maka
kehadiran media pendidikan kesehatan
berupa Comic Story Book yang bertema Aku
Akan tetap Sehat Tanpa Asap Rokok
(ASETARO) diharapkan dapat menjadi
sebuah alat bantu untuk memberikan
penyadaran pada anak akan bahaya rokok
bagi kesehatan. Comic Story Book merupakan
salah satu media yang dapat digunakan untuk
menyampaikan ide yang rumit dan sulit
kepada anak-anak (7). Melalui Comic Story
Book pesan yang besar dapat disajikan secara
ringkas dan mudah dicerna oleh anak-anak
(8). Comic Story Book juga dapat disimpan
untuk dibaca kapan saja, serta dapat pula

menjadi bahan diskusi bersama guru maupun
orang tua. Diharapkan comic story book ini
menjadi salah satu upaya alternatif dalam
membantu anak - sebagai generasi penerus
bangsa – memiliki kemampuan untuk
melindungi diri dari penyakit akibat rokok.
2. METODE
Penelitian ini menggunakan pendekatan P
Process, yaitu sebuah langkah penuntun yang
digunakan untuk mengembangkan program
Komunikasi Kesehatan(9). Sesuai tujuan
penelitian, maka penelitian ini hanya akan
mengikuti Tahapan P Process dari langkah
pertama yaitu analysis hingga tahap ketiga
yaitu development and testing.

Tahap Analisis atau studi pendahuluan
dilakukan analisis kebutuhan dan
k a r a k t e r i s t i k s a s a r a n m e l a l u i F G D,
wawancara dan literature review. FGD
dilakukan pada wakil siswa kelas 4, 5, dan 6
pada 5 SD negeri dan swasta di Semarang
yang mewakili berbagai karakteristik sosial.
Adapun sekolah-sekolah tersebut adalah SD
Negeri SM 02 dan SD Negeri LT 01 yang
mewakili karakteristik siswa dari sekolah
dasar negeri, serta SD Islam AA, SD KB dan
Madrasah Ibtidaiyah (MI) N F yang mewakili
karakteristik siswa dari sekolah dasar milik
swasta.Wawancara dilakukan terhadap
pustakawan sekolah. Hasil studi pendahuluan digunakan untuk merencanakan strategi
yang tepat dalam membuat comic book story
“Asetaro” bagi anak usia sekolah.

Tahap disain strategis, serta pengembangan
dan ujicoba adalah tahap merancang comic
stor y book yang sesuai hasil studi
pendahuluan dan diakhiri dengan uji validasi
ahli. Kedua tahap tersebut sedang dalam
tahap pelaksanaan
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Buku cerita yang disukai oleh siswa
sekolah dasar
Perbedaan karakteristik sosial ekonomi
ternyata memberikan kontribusi terhadap
jenis buku yang dibaca oleh siswa SD. Semua
informan dari SD Islam AA menyukai buku
komik pengetahuan dasar science comic
WHY?. Siswa-siswi SD tersebut dengan
mudah memperoleh akses untuk membaca
science comic WHY? karena komik tersebut
merupakan salah satu koleksi perpustakaan
sekolah. Menurut pustakawan sekolah
tersebut science comic WHY? merupakan
salah satu buku yang digemari oleh para
siswa, karena berisi pengetahuan dasar yang
disajikan dalam bentuk cerita yang lucu dan
menarik.

Menurut siswa dari sekolah negeri buku
science comic WHY? bukan merupakan
koleksi perpustakaan sekolah, sehingga
banyak siswa yang belum mengenal buku
tersebut. Hanya ada beberapa siswa yang
mengakui pernah membaca buku tersebut
dari luar sekolah.
Buku Science Comic WHY? merupakan komik
pengetahuan dasar untuk anak-anak.
Pengetahuan dasar yang dibahas dalam
komik-komik WHY? antara lain tentang tubuh
manusia, air, kimia, bencana alam, aliens dan
UFO, mikroorganisme, penyakit, dan masih
banyak lagi. Komik tersebut merupakan
adaptasi dari Korea. Di Indonesia science
comic WHY? telah diterjemahkan ke dalam
bahasa Indonesia dan diterbitkan oleh PT
Elex Media Komputindo sejak tahun 2009.
Harga tersebut memang cukup mahal, sekitar
Rp. 75.000. Oleh karena itu tidak setiap
perpustakaan sekolah memiliki koleksi bukubuku tersebut.
Pe r b e d a a n k a ra k t e r i s t i k s o s i a l j u g a
mempengaruhi siswa laki-laki di SD KB 04
yang menyukai bertema perang. Buku-buku
tersebut adalah komik sejarah perang
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terjemahan dari bahasa Inggris, karangan
Cain, Wagner dan Verma tahun 2008. Di
Indonesia buku-buku tersebut diterbitkan
oleh kepustakaan Populer Gramedia.
Beberapa judul komik tersebut antara lain
“Pertarungan terakhir Hitler”, “Hari paling
berdarah : pertempuran Antiteam”, dan “Laga
Montgemery vs Rommel”.

Menurut pustakawan SD KB 04 kesukaan
siswa laki-laki SD tersebut terhadap buku
komik perang dikarenakan letak SD tersebut
ada di dalam komplek Akademi Kepolisian,
sehingga siswa terbiasa dengan kehidupan
militer. Di samping itu mayoritas orang tua
siswa SD tersebut merupakan anggota
Kepolisian. Hal tersebut sedikit banyak juga
memberikan kontribusi terhadap bacaan
yang disukai oleh anak-anak mereka.
Di MI NF terdapat kecenderungan siswa lakilakinya menyukai buku-buku tentang sejarah
Nabi dan Rasul serta buku-buku bertema olah
raga, seperti cara bermain sepak bola yang
baik, dan cara bermain volley yang baik. Hal
tersebut didukung pula oleh pustakawan
sekolah yang menyatakan bahwa siswa lakilaki lebih menyukai buku-buku bertema olah
raga, karena banyak siswa sekolah tersebut
yang menyukai aktivitas olah raga.

Walaupun terdapat perbedaan karakteristik
sosial dan ekonomi namun ada pula buku
komik yang disukai oleh mayoritas siswa lakilaki yang menjadi informan, yaitu komik
Naruto. Meskipun cukup disukai komik
tersebut bukan komik yang menjadi koleksi
perpustakaan sekolah. Menurut pustakawan
SD Islam AA komik Naruto tidak merupakan
koleksi sekolah karena berisi pertarungan
dan kekerasan. Siswa memperoleh komik
tersebut dari luar sekolah. Komik Naruto
adalah komik berseri yang berasal dari
Jepang karangan Masashi Kishimoto. Di
Indonesia komik tersebut diterbitkan oleh PT
Elex Media Komputindo. Komik tersebut
merupakan cerita iksi yang berkisah tentang
p e t u a l a n ga n N a r u to d a l a m m e l awa n

kejahatan. Selain berbentuk komik, kisah
Naruto juga dapat disaksikan oleh para siswa
di televisi swasta. Komik Naruto lebih
digemari oleh anak laki-laki daripada
perempuan.

Untuk siswa perempuan, walaupun terdapat
perbedaan karakteristik sosial dan ekonomi
terdapat pula persamaan dalam hal buku
cerita yang disukai, yaitu buku-buku KecilKecil Punya Karya (KKPK) dan Fantastin.
KKPK merupakan hasil karya anak SD yang
diterbitkan oleh Penerbit DarMizan.
Sedangkan Fantastin merupakan buku cerita
yang merupakan kisah misteri. Buku-buku
tersebut merupakan buku koleksi
perpustakaan sekolah. Berdasarkan hasil
diskusi kelompok terarah diketahui siswa
perempuan kurang menyukai komik. Siswa
perempuan lebih menyukai buku cerita yang
berbentuk seperti novel, yang berbentuk
susunan paragrapf dengan ilustrasi gambar
seperlunya.

M e s k i p u n s i s wa p e r e m p u a n k u ra n g
menyukai komik, namun ketika ditunjukkan
buku Science Comic WHY? siswa perempuan
secara umum menyukainya, Walaupun buku
tersebut berbentuk komik, mereka
menyatakan bahwa gaya bercerita buku
tersebut menarik, karena memberikan
informasi dengan cara yang ringan dan
menyenangkan.

Meskipun berbeda karakteristik, namun
berdasarkan penelitian semua informan
menyukai gaya cerita bertema science iction.
Informan setuju apabila alur dan gaya cerita,
gambar, warna dan penokohan komik
ASETARO yang akan dirancang mengacu pada
science comic WHY?.

3. 2. Tokoh Cerita yang disukai anak
Sekolah Dasar
Tokoh cerita yang disukai mayoritas
informan dalam FGD adalah tokoh sebaya,
yaitu anak-anak seusia para informan.
Ketertarikan informan terhadap tokoh

sebaya disebabkan para informan merasa
sama dengan apa yang dialami tokoh. Namun
ada pula beberapa informan yang memilih
tokoh orang dewasa, atau tokohnya berupa
pahlawan super yang berusia dewasa.
Mereka menyukai tokoh superhero dewasa
karena mereka mengganggap orang dewasa
itu hebat. Adapula informan yang menyukai
ke d u a to ko h te r s e b u t . M e re ka t i d a k
mempermasalahkan apakah tokoh dalam
cerita yang mereka baca tersebut sebaya atau
orang dewasa.
Sebagian besar pustakawan juga menyetujui
apabila tokoh cerita yang disukai oleh anak
SD adalah tokoh yang usianya sebaya dengan
mereka. Hanya seorang pustakawan yang
menyetujui apabila tokoh cerita yang disukai
anak SD adalah superhero yang lucu.
Sedangkan seorang pustakawan menyatakan
baik superhero, tokoh dewasa maupun tokoh
sebaya tidak menjadi masalah, karena yang
penting tokoh tersebut tetap mengedukasi
anak-anak.

Peran teman sebaya memang cukup penting
dalam kehidupan anak-anak. Pengaruh
teman sebaya dapat positif dapat pula negatif.
Pengaruh teman sebaya yang positif salah
satunya adalah pemanfaatan pendidik sebaya
dalam menyampaikan informasi seputar
kesehatan reproduksi pada remaja (10).
Sedangkan pengaruh teman sebaya yang
negatif salah satunya pada perilaku merokok.
Hasil penelitian Firdaus dkk di Lampung
menunjukkan bahwa pergaulan teman
sebaya siswa SD Negeri di Kecamatan Panjang
kota Bandar lampung memiliki hubungan
yang bermakna dengan tindakan merokok
siswa (11). Pada penelitian ini diharapkan
k a ra k t e r t o ko h t e m a n s e b aya d a p a t
memberikan dampak yang positif terhadap
anak-anak yang membaca komik tersebut.

Anak-anak memang cenderung menyukai
tokoh cerita yang seusia dengan mereka.
Pemilihan tokoh cerita yang seusia dengan
anak-anak sebagai pembacanya merupakan
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upaya untuk menarik perhatian anak-anak.
Apabila tokoh cerita yang digunakan adalah
tokoh yang sebaya, maka bahasa yang
digunakan kurang lebih sama dengan bahasa
yang anak-anak, sehingga informasi akan
lebih mudah diterima oleh anak-anak (10).
Menurut Hornetokoh dalam cerita baik itu
berupa anak-anak, remaja maupun dewasa
haruslah terlihat nyata, agar diperhatikan
oleh pembacanya. (12)

Berdasarkan penelitian maka rancangan
komik ASETARO akan menggunakan tokoh
sebaya, yaitu tiga orang anak-anak berusia
10-12 tahun yang bersekolah di SD kelas 5,
yaitu Danish, Syifa dan Tobi. Namun dalam
komik tersebut akan ditampilkan pula tokoh
pendukung yang berusia dewasa, yaitu dr
Tosa dan Kak Taro, serta tokoh robot canggih
layaknya seorang superhero, yaitu ASETARO.
Sehingga pada dasarnya tokoh-tokoh yang
ada dalam komik ASETARO mencoba
mewakili berbagai selera anak-anak.
3.3 Buku yang diinginkan Anak SD

Peneliti menunjukkan beberapa contoh
buku komik kepada para informan. Peneliti
menunjukkan buku cerita bergambar yang
berjudul “Merokok No!! Prestasi Yes!! yang
diterbitkan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa
Tengah tahun 2008. Kemudian peneliti juga
menunjukkan buku cerita bergambar yang
berjudul “Bahaya Merokok” yang diterbitkan
oleh Penerbit Bestari tahun 2007.
Selanjutnya peneliti juga menunjukkan salah
satu buku science comic WHY? yang berjudul
“Mikroorganisme” dan “Water”. Para
informan diminta untuk mengamati masingmasing buku tersebut, kemudian peneliti
menanyakan kepada para informan buku
komik manakah yang mereka bayangkan
untuk menjelaskan informasi tentang bahaya
merokok, Ternyata mayoritas informan
memilih buku science comic WHY? Meskipun
tidak semua informan pernah membaca buku
science comic WHY? sebelumnya, namun
ketika buku science comic WHY? ditunjukkan
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kepada mereka ternyata buku komik tersebut
lebih menarik bagi para informan. Para
informan menyukai kualitas gambar, ekspresi
wajah yang menggambarkan perasaan tokoh
dalam cerita, warna, dan gaya bercerita yang
dipakai dalam science comic WHY? tersebut.

Apabila dibandingkan antara science comic
WHY? dan komik “Merokok No!! Prestasi
Yes!!” serta komik “Bahaya Merokok” ada
perbedaan dalam gaya bercerita. Buku komik
“Merokok No!! Prestasi Yes!!” serta buku
cerita bergambar “Bahaya Merokok”
sebenarnya lebih menunjukkan kehidupan
masyarakat di Indonesia. Kedua buku
tersebut menceritakan kehidupan siswa
sekolah. Dalam buku cerita bergambar yang
berjudul “Bahaya Merokok” digambarkan
beberapa anak SD mencoba merokok dan
mendapat teguran dari guru mereka.
Sedangkan dalam buku komik “Merokok No!!
Prestasi Yes!!” dikisahkan tiga orang yang
bersahabat dari SD hingga lulus SMA.
Beberapa diantara mereka merokok sejak SD,
sehingga pada akhirnya tidak dapat mencapai
cita-citanya karena sakit akibat rokok. Kedua
buku cerita tersebut bukan termasuk
kategori science iction, namun cerita yang
mewakili kehidupan sehari-hari para
tokohnya. Gaya berceritanya cenderung
serius dan hanya sedikit menggunakan
humor.

Dalam Buku komik “Merokok No!!
Prestasi Yes!!” serta buku cerita bergambar
“Bahaya Merokok” ada penggambaran tokoh
yang sedang melakukan aktivitas merokok.
Meskipun pada akhirnya diceritakan bahwa
tokoh yang merokok akhirnya berhenti
merokok, namun penggambaran tokoh yang
sedang merokok tersebut dapat dampak bagi
pembacanya. Anak-anak sebagai pembaca
buku tersebut memiliki potensi untuk
melakukan peniruan perilaku terhadap
gambar anak merokok di dalam kedua buku
tersebut. Seperti yang dijelaskan Bandura
dalam Teori Modelling(13). Dalam UndangU n d a n g n o 1 0 9 t a h u n 2 0 1 2 te n t a n g

“Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat
Adiktif berupa Produk Tembakau Bagi
Kesehatan” pasal 27 disebutkan pula bahwa
dalam mengiklankan produk tembakau tidak
diperbolehkan memperagakan, menggunakan, dan/atau menampilkan wujud atau
bentuk Rokok atau sebutan lain yang dapat
di a so si a si ka n de n ga n m e re k P ro du k
Tembakau(14). Hal ini menunjukkan bahwa
penggambaran aktivitas merokok berdampak pada persepsi sasaran, dalam hal ini
anak-anak yang memang memiliki potensi
untuk melakukan peniruan. Berdasarkan hal
tersebut, maka dalam buku komik ASETARO
peneliti tidak akan memperlihatkan aktivitas
merokok para tokohnya untuk menghindari
munculnya dampak sampingan yang akan
ditimbulkan ketika membaca komik tersebut.

Science comic WHY? bertema science iction.
Gaya bercerita dalam science comic WHY?
adalah pengetahuan yang dikemas dalam
petualangan futurisik dari tokoh-tokohnya.
Misalnya pada salah satu koleksi science
comic WHY? Yang berjudul Water diceritakan
bahwa para tokohnya digambarkan dapat
masuk ke dalam tubuh seseorang dengan
bantuan sebuah robot. Dari perjalanan
masuk ke dalam tubuh manusia itu pembaca
diajak untuk belajar mengenai hubungan
manusia dengan air. (15). Hal tersebut searah
dengan yang diungkapkan oleh para
informan, bahwa mereka menyukai lebih
cerita yang meningkatkan daya imajinasinya.

Daya imajinasi atau fantasi sangat penting
dalam proses pembelajaran karena dapat
meningkatkan daya kreativitas sasaran (16).
Dibandingkan dengan dua komik sebelumnya
maka science comic WHY? Lebih menonjolkan
daya imajinasi anak-anak untuk menguasai
informasi yang diterimanya dari buku. Komik
ASETARO akan mengadopsi gaya bercerita
science comic WHY?, yaitu cerita bergambar
dengan pendekatan science ition yang
mengekplorasi imajinasi anak-anak.
Kepada para pustakawan sekolah diperlihat-

kan buku-buku yang sama. Hasilnya diketahui
bahwa para pustakawan pun setuju bahwa
science comic WHY? memang cukup menarik
dari segi gambar, warna dan tulisan, serta
gaya ceritanya. Para pustakawan menyatakan
bahwa buku semacam itu memang disukai
oleh anak-anak. Menurut Horne anak 9 – 12
tahun lebih menyukai cerita-cerita yang
m e n a r i k ya n g m e n ya j i k a n b e r b a g a i
informasi, sehingga tanpa sadar mereka
sudah mempelajari sesuatu yang baru (12).
3.4. Pengetahuan Mengenai Kandungan
Rokok

Seperti yang diketahui oleh masyarakat pada
umumnya, mayoritas informan mengetahui
bahwa kandungan rokok adalah nikotin.
Beberapa informan ada yang menambahkan
tar dan tembakau sebagai kandungan rokok.
Namun ada juga sekelompok informan yang
sama sekali tidak tahu apa saja kandungan
dalam sebatang rokok.

Kandungan racun dalam rokok tidak hanya
nikotin dan tar saja. Menurut data ada sekitar
4000 bahan kimia beracun yang terkandung
dalam asap rokok, dan tidak kurang dari 69
diantaranya bersifat karsinogenik atau
menyebabkan kanker (17). Kenyataan ini
perlu diketahui oleh anak-anak, supaya
mereka dapat melindungi dirinya dari
paparan asap rokok serta kemungkinan
untuk mencoba merokok di masa yang akan
datang. Oleh karena itu dalam rancangan
komik ASETARO juga terdapat materi tentang
kandungan racun dalam sebatang rokok.
3.5. Apakah Rokok Berbahaya?

Semua kelompok informan menyetujui
bahwa rokok itu berbahaya. Namun demikian
hampir semua kelompok informan tidak
mengetahui mengapa rokok itu berbahaya
dan mengakibatkan penyakit. Berdasarkan
diskusi diketahui bahwa sebagian besar
informan sangat antusias ingin mengetahui
l e b i h l a n j u t m e n g a p a ro ko k s a m p a i
menimbulkan bahaya bagi kesehatan.
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Berdasarkan diskusi kelompok terarah
diketahui bahwa informasi yang benar
mengenai bahaya asap rokok sangat
dibutuhkan oleh siswa, supaya mereka
terhindar dari penyakit akibat rokok. Oleh
karena itu salah satu materi dalam rancangan
komik ASETARO juga menceritakan tentang
bahaya rokok terhadap kesehatan agar anakanak yang membaca komik tersebut menjadi
waspada terhadap bahaya asap rokok.
3.6. Terbiasa Terpapar Asap Rokok

Beberapa kelompok informan menyatakan
bahwa di dalam keluarganya ada yang
memiliki kebiasaan merokok. Beberapa
informan menyatakan bahwa anggota
keluarganya yang merokok akan keluar
rumah bila ingin merokok. Namun ada pula
sedikit informan yang mengakui bahwa
anggota keluarganya yang merokok tetap
merokok di dalam rumahnya.

Sehubungan dengan adanya kebiasaan
merokok dalam keluarga dari beberapa
informan, kebanyakan informan menyatakan
bahwa asap rokok itu bau, sehingga harus
dihindari. Namun demikian ternyata ada pula
informan yang menyatakan bahwa mereka
sudah terbiasa terkena asap rokok orang lain,
sehingga mereka tidak mempermasalahkan
hal tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa
masih ada informan yang belum peduli
bahwa asap rokok dapat membahayakan
kesehatan dirinya sebagai perokok pasif.
Mereka tidak menyadari bahwa asap yang
mereka hirup dalam jangka waktu lama dapat
membahayakan kesehatan mereka. Dalam
komik ASETARO juga akan membahas
mengenai kandungan racun dalam sebatang
ro ko k d a n m e n g e n a i p e ro ko k p a s i f .
D i h a ra p ka n m e l a l u i m a te r i i n i a ka n
menyadarkan anak-anak bahwa asap rokok
bukanlah hal biasa, namun harus dihindari.
Sebagai perokok pasif atau secondhand
smoker anak-anak akan terpapar asap
sampingan (sidestream) dari asap utama
(mainstream) yang dihembuskan oleh
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perokok aktif (5). Asap sampingan justru
mengandung 75% kadar bahan berbahaya,
dibandingkan dengan asap utama yang hanya
mengandung 25% kadar bahan berbahaya
(17)

Hasil Riskesdas 2010 menunjukkan anakanak merupakan kelompok dengan
prevalensi tertinggi terpapar asap rokok,
yaitu 56,8% pada usia 0 - 4 tahun, 57,4% pada
usia 5 – 9 tahun, dan 57,5% pada usia 10-14
tahun (2). Hal ini menunjukkan bahwa anakanak harus dilindungi dari bahaya rokok,
karena korban terbesar dari paparan asap
rokok adalah anak-anak.

3.7. Siapakah Yang Boleh Merokok?

Mayoritas informan menyatakan bahwa
semua orang sebaiknya tidak merokok,
karena berbahaya. Namun demikian masih
ada pula kelompok informan yang menyatakan bahwa orang dewasa yang telah berusia
20 tahun ke atas boleh merokok. Sedangkan
anak-anak tidak boleh merokok karena
tubuhnya masih lemah.

Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa
masih ada anak-anak yang menganggap
bahwa perilaku merokok adalah perilaku
orang dewasa, sehingga merokok diperbolehkan apabila seseorang telah memasuki usia
dewasa. Hal tersebut searah dengan
penelitian Perawati di Kabupaten Kudus
tahun 2012 yang menyatakan bahwa
terdapat anak-anak yang mengakui saat ini
tidak merokok karena mereka merasa belum
pantas untuk merokok dan belum cukup
umur. Bahkan beberapa diantara mereka
mengatakan ingin merokok apabila telah
memasuki usia dewasa (18). Melalui komik
ASETARO akan dibahas bahwa perilaku
merokok bukanlah kebiasaan orang dewasa,
namun berbahaya bagi segala usia.

4. KESIMPULAN
Hasil studi pendahuluan menunjukkan
bahwa siswa SD membutuhkan edukasi
mengenai bahaya rokok. Siswa SD menyukai
warna dan gambar komik yang menarik
seperti buku science comic WHY?, serta gaya
cerita science iction. Berdasarkan hasil studi
pendahuluan tersebut saat ini sedang
dilakukan studi pengembangan untuk
merancang comic story book ASETARO.
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Abstract

“GENCAR TAKOK” or Generasi Cerdas Tanpa Rokok is one of the community service program in the
ield of socialization in eﬀorts to prevent the smoker from an early age as well as creating intelligent
generation away from the bad eﬀects of smoking. Socialization is done through the medium of
creative educational games such as "PAKOK" Puzzle Anti Rokok and "TARO" Ular Tangga Rokok in
order to facilitate dissemination eﬀorts cigarette smokers prevention in a fun way while optimizing
the talent to draw and write the child itself, which in turn is used as a media campaign healthy life
without cigarettes. Speci ic target of “GENCAR TAKOK” or Generasi Cerdas Tanpa Rokok is the
creation of intelligent generation are aware of the dangers of smoking and also capable of being a
pioneer and promote healthy living campaign without cigarettes. This can be evidenced by the
holding of the exhibition of the result of images made by the young generation with the theme
"Hidup Sehat Tanpa Rokok", where images can be used as a promotional tool prevention of smoking
at an early age. On the other hand, this activity will also hold an art performance poetry readings
with the theme "Puisi Cinta Untuk Perokok".

Abstrak

“GENCAR TAKOK” atau Generasi Cerdas Tanpa Rokok merupakan salah satu program pengabdian
masyarakat yang bergerak di bidang sosialisasi edukatif dan kreatif dalam upaya pencegahan
perokok sejak usia dini serta menciptakan generasi cerdas yang jauh dari dampak buruk rokok.
Sosialisasi yang dilakukan melalui media permainan edukasi kreatif berupa “PAKOK” puzzle anti
rokok dan “TARO” permainan tangga rokok agar mempermudah upaya sosialisasi pencegahan
perokok usia dini dengan cara yang menyenangkan sekaligus mengoptimalkan bakat menggambar
dan menulis para generasi cerdas yang pada akhirnya digunakan sebagai media kampanye hidup
sehat tanpa rokok. Target khusus“GENCAR TAKOK” atau Generasi Cerdas Tanpa Rokok adalah
terciptanya generasi cerdas yang sadar akan bahaya merokok dan sekaligus mampu menjadi
pelopor dan mempromosikan kampanye hidup sehat tanpa rokok. Hal ini bisa dibuktikan dengan
diadakannya pameran gambar hasil para generasi cerdas dengan tema “Hidup Sehat Tanpa Rokok”,
dimana gambar-gambar tersebut dapat digunakan sebagai alat promosi pencegahan perokoks
ejak usia dini. Disisi lain, kegiatan ini juga akan mengadakan suatu pentas seni pembacaan puisi
dengan tema “Puisi Cinta untuk Perokok”.
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1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Merokok merupakan kegiatan yang sering
kita jumpai di masyarakat. Tidak hanya
masyarakat di Indonesia tetapi juga
masyarakat di dunia [1]. Padahal merokok
merupakan kegiatan yang berbahaya bagi
kesehatan tubuh, karena rokok merupakan
zat aditif yang memiliki kandungan kurang
lebih 4000 elemen, dimana 200 elemen
didalamnya berbahaya bagi kesehatan
tubuh[2]. Namun, Kebiasaan buruk ini sudah
menyerang anak usia dini. Data terakhir
menunjukkan terjadi peningkatan jumlah
perokok di usai dini hingga 3 kali lipat [3] Data
yang dirilis oleh Komisi Perlindungan Anak
Indonesia (KPAI, 2013) menunjukkan di
Indonesia tercatat ada 21 juta anak yang
merokok, dan per tahunnya jumlah tersebut
terus meningkat. Pada 1999, ditemukan
anak-anak mulai merokok sejak usia 13-18
tahun, sedangkan pada 2009 ditemukan
anak-anak mulai merokok sejak usia tujuh
tahun [4]. Padahal kita ketahui bahwa perokok
mempunyai risiko 2-4 kali lipat untuk terkena
penyakit jantung koroner dan risiko lebih
tinggi untuk penyakit kanker paru, di
samping penyakit tidak menular lain yang
sebenarnya dapat dicegah. Konsumsi rokok
membunuh satu orang setiap 10 detik.
Undang-Undang No. 109 tahun 2012 tentang
Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat
Adiktif Berupa Produk Temabkau bagi
Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan
No. 40 Tahun 2013 tentang Peta Jalan
Pengendalian Dampak Konsumsi Rokok bagi
Kesehatan merupakan salah satu upaya
pengendalian dampak konsumsi rokok di
I n d o n e s i a ya n g d i l a ks a n a ka n s e c a ra
komprehensif sebagai tanggung jawab
bersama antara Pemerintah dan masyarakat.
Untuk menjalankan peraturan tersebut,
peran masyarakat di rasakan sangat perlu
sebagai upaya pencegahan perokok anak di
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Indonesia. Peran tersebut dapat berupa
keikutsertaan dalam pemberian bimbingan
dan penyuluhan serta penyebarluasan
informasi kepada masyarakat berkenaan
dengan penyelenggaraan pengamanan bahan
yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk
Te m b a k a u b a g i k e s e h a t a n . D e s a
Pendowoharjo selaku mitra dari program
“GENCAR TAKOK” merupakan salah satu desa
yang terletak di daerah Sewon, Bantul, D.I
Yogyakarta. Menurut salah satu tokoh
masyarakat yang kami temui selama praresearch, di Pendowoharjo rata-rata
pendidikan masyarakat sudah baik namun
kesadaran masyarakat tentang pentingnya
kesehatan masih sangatlah rendah, hal itu
dapat dibuktikan dengan banyaknya perokok
di desa tersebut, perokok di desa tersebut
meliputi orang tua bahkan anak-anak. Hal ini
diperparah denganmudahnya anak-anak
tersebut mendapat akses untuk membeli
rokok dan banyaknya iklan rokok yang
ditemukan di daerah tersebut, dikarenakan
daerah tersebut tidak jauh dari perkotaan.
Sehingga melihat kondisi tersebut anak-anak
rentan untuk menjadi perokok aktif.
Berangkat dari keprihatinan tersebut,
(GENCAR TAKOK) Generasi Cerdas Tanpa
Rokok) merupakan program yang tepat
untuk mensosialisasikan hidup sehat tanpa
rokok kepada anak-anak disana, melalui
permainan edukatif kreatif yaitu “PAKOK”
puzzle rokok dan “TARO” tangga dan rokok,
sebagai upaya penyadaran dampak buruk
bagi kesehatan. Sosialisasi dengan
memberikan edukasi dalam bentuk
permainan-permainan tersebut merupakan
c a ra ya n g e fe k t i f , d a n m u d a h u n t u k
menanamkan kesadaran yang tinggi akan
bahaya dampak merokok kepada anak-anak,
karena pemainan adalah hal yang paling
disukai anak–anak, dan cepat diterima serta
terekam lama oleh anak- anak. Fokus dari
kegiatan generasi cerdas tanpa rokok adalah

anak-anak usia dini karena usia dini
merupakan masa emas, masa ketika anakanak mengalami pertumbuhan dan
perkembangan yang pesat. Pada usia ini anak
paling peka dan potensial untuk mempelajari
sesuatu, rasa ingin tahu anak sangat besar,
sehingga sangat rentan bagi mereka untuk
mencoba hal-hal baru salah satu adalah
merokok apalagi orangtua mereka sendiri
yang dianggapnya sebagai contoh, dan
panutan adalah seorang perokok. Desa
pendowoharjo dipilih karena desa ini sangat
potensial untuk dijadikan tempat
pengabdian, hal ini ditunjukkan dengan
keterbukaan masyarakat dan banyaknya
jumlah anak di desa ini dengan rentang umur
4-15 tahun. Target jumlah peserta program
“GENCAR TAKOK” adalah berjumlah 70-80
anak. Disisi lain, karakteristik dari anak usia
dini adalah suka berfantasi dan berimajinasi
dan juga masa tersebut masa paling potensial
untuk belajar.

Oleh sebab itu, “GENCAR TAKOK” memiliki
tujuan untuk mengembangkan kreati itas
dan kemampuan menggambar, menulis puisi
dan surat yang akan dijadikan juga sebagai
sarana kampanye ataupun langkah promotif
anti rokok, karena pada akhir program ini
akan dibuat pameran gambar dengan tema
“Hidup Sehat Tanpa Rokok”, pentas seni puisi
dengan tema “Puisi Cinta Untuk Perokok” dan
buku Kompilasi Surat Cinta Generasi Cerdas
Tanpa Rokok. Dengan demikian, selain
mendapatkan edukasi tentang bahaya
merokok melalui permainan yang
menyenangkan, anak–anak tersebut juga ikut
mensosialisasikan kampanye anti rokok
kepada perokok–perokok di luar sana dengan
hasil karya tangan mereka sendiri yang
tentunya hal ini juga membantu
mengembangkan kreati itas, dan bakat para
anak-anak tersebut.
1.2 Kondisi Umum Masyarakat Sasaran

2.1 Dalam pra–research yang di lakukan di
desa Pendowoharjo, Sewon, Bantul.

K a m i m e n e m u i s a l a h s a t u to ko h
masyarakat dan dari hasil wawancara
kami ditemukan bahwa terdapat banyak
warga mulai dari anak-anak sampai
orang tua yang menjadi perokok aktif di
desa tersebut. Hal ini tentunya menjadi
hal yang sangat memperihatinkan,
karena para anak-anak sebagai generasi
penerus bangsa ikut juga menjadi
perokok aktif. Pada dasarnya tingkat
pendidikan dan ekonomi masyarakat
sekitar sudah cukup layak, akan tetapi
tingkat kepedulian masyarakat terhadap
edukasi tentang bahaya rokok ataupun
kesehatan itu sendiri masih sangat
kurang, sehingga banyak didapati para
anak-anak menjadi perokok aktif. Selain
itu daerah ini juga terletak tidak jauh
dari perkotaan sehingga banyak sekali di
temukan iklan rokok melalui beragam
media, hal ini justru memperparah
kondisi dan mempengaruhi jumlah
perokok aktif mulai dari anak-anak
sampai orang dewasa. Para orang tua
sudah mencoba melarang anak nya
untuk merokok, akan tetapi larangan
tersebut menjadi tidak efektif karena
ternyata di lingkungan nya juga banyak
pengaruh yang kemudian mempengaruhi anak-anak untuk mencoba
merokok bahkan ada yang sampai
menjadi perokok aktif.Ini menandakan
bahwa perlu adanya langkah yang lebih
efektif untuk mengedukasi anak-anak
tentang peraturan larangan merokok
dari sisi manfaat nya aturan tersebut dan
penting nya menjauhi rokok dari sisi
kesehatan dengan bahasa yang lebih bisa
diterima oleh anak-anak. Kegiatan ini
akan kami selenggarakan dalam bentuk
sosialisasi kepada anak-anak dalam
bentuk yang sesuai dengan dunia
mereka antara lain dalam bentuk
permainan puzzle anti rokok, tangga
rokok, menggambar dan mewarnai
dengan tema “Hidup Sehat Tanpa Rokok”
selain itu kegiatan ini juga akan meng-
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gunakan karya seni lain seperti karya
puisi, dan pembuatan surat generasi
cerdas tanpa rokok, program ini akan
diikuti 70-80 anak di desa
Pendowoharjo. Kegiatan ini di desain
untuk mengefekti kan sosialisasi kepada
anak-anak dengan bahasa yang mudah
mereka mengerti dan pahami. Di akhir
program kami akan menyelenggarakan
pameran hasil karya para anak-anak
untuk menunjukan hasil pembinaan
melalui sosialisasi tersebut. Selain itu
pameran ini juga menjadi sebuah tolok
ukur dalam program ini. Dengan
harapan pameran ini juga bisa menjadi
media kampaye hidup sehat tanpa rokok.
INTERVENSI Metode Pelaksanaan
Tahapan dan Metode Pelaksanaan

Sosialisasi Program

Sosialisasi dalam Bentuk
Permainan Edukatif
Kreatif

Pengembangan Bakat
Menulis dan Menggambar
Pameran dan Pentas Seni
Evaluasi Program

Gambar 1: Tahapan Pelaksanaan

Dalam kegiatan ini kami menggunakan lima
metode :

1. Pakok dan Taro Pakok dan Taro adalah
sosialisasi dalam bentuk permainan,
dimana Pakok adalah singkatan dari
puzzle anti rokok yang bertujuan untuk
menciptakan kerjasama antara anak-anak
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usia dini untuk menyusun gambar
dampak bahaya merokok, sehingga
menampakkan gambaran nyata bahaya
m e ro ko k . S e d a n g k a n Ta ro a d a l a h
singkatan dari Tangga Rokok yang
merupakan permainan adaptasi dari
permainan ular tangga yang memberikan
esensi bahwa merokok dapat menyebabkan berbagai macam bahaya untuk
kesehatan. Pada akhir setiap permainan
akan diadakan sebuah lomba untuk tiaptiap permainan dan pemenang lomba
akan ditentukan dengan kemampuan
mereka menjelaskan bahaya merokok
melalui media permainan.

2. Puisi Cinta untuk Perokok Puisi cinta ini
adalah suatu metode dimana setiap anak
mengasah bakatnya dalam menulis puisi,
puisi ini ditujukan kepada siapapun yang
merokok baik itu teman, saudara bahkan
keluarga, dan pada akhir kegiatan akan
diadakan pentas seni pembacaan puisi
yang akan mengundang para orangtua
mereka dan masyarakat sehingga, pentas
seni bisa dijadikan sebuah kegiatan
promosi atau kampanye hidup sehat
tanpa rokok.

3. Gambar “Hidup Sehat tanpa Rokok”
Dalam metode ini generasi cerdas tanpa
rokok akan diberikan peralatan menggambar dan dilatih membuat karya dalam
bentuk gambar yang bertemakan hidup
sehat tanpa rokok, dan kemudian pada
puncaknya karya mereka akan dipamerkan bersamaan dengan pentas seni, yang
sama-sama memiliki tujuan sebagai
media promosi dan kampanye hidup sehat
tanpa rokok.

4. Kompilasi Surat Generasi Cerdas tanpa
Rokok Dalam metode ini para generasi
cerdas tanpa rokok akan membuat sebuah
surat cinta untuk para perokok dan tulisan
tentang bahaya merokok karya mereka
akan dikumpulkan menjadi satu bentuk
buku kompilasi generasi cerdas tanpa
rokok.

5. Evaluasi Dalam rangka mengetahui
apakah metode yang digunakan oleh
“GENCAR TAKOK” (Generasi Cerdas Tanpa
Ro ko k ) s u ks e s a t a u t i d a k d e n ga n
dilakukan pembagian angket yang berisi
tanggapan dari para generasi cerdas tanpa
rokok. Pameran dan pensi pada puncak
acara juga mampu menjadi acuan apakah
metode yang kita gunakan sukses atau
tidak.

2.2 Tempat Pelaksanaan

Kegiatan sosialisasi ini dilakukan selama
empat bulan dari tahap persiapan hingga
evaluasi program. Sosialisasi ini dilaksanakan
di desa Pendowoharjo.

2.3 Jadwal Pelaksanaan
Kegiatan

Bulan
ke-1

merokok

2. Metode Tanya Jawab Metode ini
dilakukan setelah berdiskusi sehingga
masing-masing kelompok dapat saling
menyampaikan pendapatnya
mengenai cara menghindari atau
mencegah kebiasaan merokok.

Untuk dapat mengetahui apakah terdapat
peningkatan pengetahuan maka diberikan
melalui hasil Tanya jawab yang kemudian
dianalisa untuk mengukur tingkat
pengetahuan anak-anak tentang bahaya
rokok. Disisi lain setelah menggunakan
metode-metode permainan edukatif kreatif
diatas, akan dibuat pameran dan pentas seni
yang kemudian akan memamerkan hasil
karya anak-anak pada pameran “Hidup Sehat

Bulan
ke-2

Bulan
ke-3

Bulan
ke-4

Perizinan
Penyusunan materi
Sosialisasi kegiatan
Pelaksanaan sosialisasi
1. Penerapan permainan
2. Pelatihan-pelatihan
Pameran dan Pensi
Pembuatan laporan dan evaluasi
Cara yang dipilih untuk dapat memberikan
pengetahuan pada anak usia SLTP adalah
dengan memberikan penyuluhan. Metodemetode kegiatan sebagai berikut :

1. Metode Ceramah Metode ceramah
disertai dengan penggunaan gambar
dan permainan digunakan untuk
menyampaikan materi tentang bahaya

Tanpa rokok” dan penamipilan seni Puisi
cinta untuk perokok.

Target yang dihasilkan oleh “GENCAR
TAKOK” Generasi Cerdas Tanpa Rokok adalah
buku kompilasi surat Generasi Cerdas Tanpa
Rokok, serta pameran karya seni, dan pentas
seni berupa kampanye hidup sehat tanpa
rokok di akhir program yang merupakan
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tolok ukur dari sukses tidaknya sosialisasi
anti rokok.
3. HASIL
Kegiatan pengabdian kami yang berfokus
pada pencegahan perokok sejak usia dini di
d e s a Pe n d o wo h a r j o , S e wo n , B a n t u l ,
D.I.Yogyakarta ini tentunya sangat bermanfaat, baik bagi anak – anak tersebut
maupun bagi lingkungan sekitar dikarenakan
seperti yang kita ketahui bahwa kelebihan
sosialisasi melalui media permainan
diantaranya adalah [5]:
a. P e r m a i n a n s u a t u h a l y a n g
menyenangkan untuk dilakukan,
sesuatu yang menghibur dan menarik

b. Permainan memungkinkan partisipasi
aktif anak untuk belajar

c. Permainan dapat memberikan umpan
balik langsung

d. M e m b a n t u a n a k m e n i n g k a t k a n
kemampuan komunikatifnya

Dari kelebihan media permainan tersbut
dapat digunakan sebagai media permainan
yang efektif dan edukatif bagi upaya
pencegahan perokok sejak usia dini.

Disisi lain, permainan ular tangga rokok dan
puzzle anti rokok juga memiliki beberapa
kelebihan, diantaranya:

a. Terdapat beberapa macam pengetahuan
tentang rokok yang meliput kandungan
bahan kimia, akibat rokok, cara berhenti
merokok, keuntungan berhenti merokok.

b. Permainan memungkinkan adanya
partisipasi aktif dari responden untuk
belajar.
c. Dapat memberikan umpan balik secara
langsung bagi responden. Umpan balik ini
dapat dilakukan dengan cara membahas
mengenai gambar dan hubungan sebab-
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akibat yang terdapat dalam permainan
ular tangga maupun puzzle anti rokok.

Dalam prakteknya, kegiatan kami dilakukan
setiap hari senin dan dilakukan selama 4
bulan berturut-turut, kegiatan tersebut
diproyeksikan mencegah perokok anak di
desa Pendowoharjo, namun, kegiatan
“Gencar Takok” tidak hanya dilakukan di desa
Pendowoharjo, tetapi diikutsertakan
dibeberapa acara yang diadakan di kota
Yogyakarta diantaranya:

1. Sanggar Seni jalanan yang diadakan
oleh Paguyuban Dimas Diajeng kota
Yogyakarta yang menghadirkan Jogja
Fu n s c i e n c e s , Ko m u n i t a s M u d a
Menginspirasi dan Generasi Cerdas
Tanpa Rokok di 0 Km, Yogyakarta yang
menghadirkan anak – anak SD seYogyakarta, kegiatan yang dilakukan
yakni sosialisasi anti rokok
m e n g g u n a k a n Ta n g g a R o k o k .
Permainan tersebut banyak menarik
perhatian anak – anak dan alhasil
banyak anak – anak yang ikut bermain
dalam permainan Tangga Rokok
tersebut

2. Ulang Tahun yang kedua Jogja Kreatif
yang diadakan bersamaan dengan car
free day di Jalan Sudirman Yogyakarta.

Untuk menunjang sosialisasi kegiatan
kami ini, kami menggunakan permainan
edukatif kreatif berupa Tangga Rokok, Puzzle
Anti Rokok, dan Buku kompilasi surat
Generasi Cerdas tanpa Rokok sebagai sarana
penarik perhatian anak – anak usia dini untuk
ikut andil dalam kegiatan kami ini bertujuan
memberikan pengertian bahaya rokok
kepada anak – anak dengan cara yang
menyenangkan, serta membuat anak – anak
usia dini tersebut ikut andil dalam sosialisasi
anti rokok dengan memberikan surat anti
rokoknya yang kemudian dapat dibaca oleh
siapapun termasuk para perokok dewasa.

Disisi lain, untuk menjaga keberlanjutan

program pengabdian kami yang tidak hanya
berhenti sampai dengan produk luaran
seperti Tangga Rokok ataupun Puzzle Anti
Rokok, namun kami juga sedang menginisiasi
kerjasama dengan MTCC (Muhammadiyah
Tobbacco Control Center), tidak hanya
dengan MTCC, namun juga denga Yayasan
Permata Cendikia, Komunitas Papua
bercerita dan Komunitas-komunitas lain
yang memiliki tujuan yang sama. Kemudian
kami juga mengadakan kerjasama dengan
Taman Pintar dimana kami akan meminta
corner khusus sosialisasi anti rokok.

Sebagaai bentuk pengenalan kepada
masyarakat, kegiatan kami juga telah
terpublikasi melalui media online maupun
media cetak, diantara:
1. Menjadi tajuk berita di web UMY

2. M e n j a d i t a j u k b e r i t a d i ko ra n
Kedaulatan Rakyat Yogyakrta, pada
tanggal 26 mei 2015

3. Menjadi tajuk berita di kora Tribun
Jogja pada tanggal 26 Mei 2015.

4. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil pengamatan terhadap
program Generasi Cerdas Tanpa Rokok dapat
disimpulkan bahwa, program ini berdampak
nyata terhadap upaya pencegahan perokok
sejak usia dini di Desa Pendowoharjo, Sewon,
Bantul. Hal tersebut disebabkan media yang
digunakan adalah permainan edukatif dan
kreatif sehingga mampu menarik perhatian
anak-anak. Selain itu Permainan suatu hal
yang menyenangkan untuk dilakukan,
sesuatu yang menghibur dan Permainan
memungkinkan partisipasi aktif anak untuk
belajar, sehingga upaya penyampaian pesan
mengenaia bahaya rokok lebih mudah
diserap oleh anak-anak.

Dengan di inisisinya kerjasama dengan
Muhammadiyah Tobacco Contro Centre,

Yayasan Permata Cendikia, Komunitas Papua
Bercerita dan komunitas-komunitas lainnya,
program ini berpeluang untuk dapat
diterapkan lebih luas lagi dan juga mampu
terjaganya keberlangsungan dari program
ini. Kerjasama-kerjasama tersebut dapat
b e r i m p l i k a s i nya t a t e r h a d a p u p a ya
pencegahan perokok sejak usia dini maupun
upaya-upaya lain terkait dengan
penanggulangan bahaya rokok dimasyarakat.
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Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ,Jl. Kertamukti Pisangan Tangerang Selatan,
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Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh sikap terhadap perilaku merokok, norma
subjektif, perceived behavioral control dan past behavior terhadap intensi berhenti merokok
individu yang berada pada masa dewasa awal. Penelitian ini melibatkan 285 perokok laki-laki dan
15 perokok perempuan di daerah Jakarta dan Tangerang dengan menggunakan teknik snowball
sampling. Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi
berganda pada taraf signi ikansi 0,05. Hasil penghitungan regresi berganda didapatkan R square
sebesar 0,541. Hal ini berarti 54,1% variabel intensi berhenti merokok dapat dijelaskan oleh
sembilan variabel yaitu sikap terhadap perilaku merokok, norma subjektif, perceived behavioral
control, lama menjadi perokok dari variabel past behavior, kebiasaan merokok dari variabel past
behavior, usaha berhenti merokok sebelumnya dari variabel past behavior, waktu terlama berhasil
berhenti merokok dari variabel past behavior, jenis kelamin dan pendapatan dengan indeks
signi ikansi sebesar 0,000 (p <0,05) dan juga berarti hipotesis utama penelitian ini diterima.
Keywords: intensi berhenti merokok, sikap terhadap perilaku merokok, norma subjektif
PENDAHULUAN

Merokok merupakan health compromising
behavior atau perilaku yang mengganggu
kesehatan (Taylor, 2009). Asap rokok
mengandung 7.000 zat kimia berbahaya,
diantaranya terdapat ratusan zat beracun dan
70 zat bersifat karsinogen atau penyebab
kanker (CDCP, 2010). Laki-laki yang merokok
mengurangi masa hidupnya sekitar 13,2
tahun dan perempuan perokok kehilangan
14,5 tahun (ASH dalam Thirlaway & Upton,
2009). Merokok juga merupakan salah satu
faktor risiko penyakit-penyakit kronis seperti
kanker, penyakit kardiovaskular, diabetes dan
penyakit-penyakit pernafasan lainnya (Asma
et.al, 2004). Penyakit-penyakit tersebut
masuk dalam kategori penyakit tidak
menular (PTM) atau noncommunicable
disease. Merokok membunuh hampir 6 juta
orang di seluruh dunia setiap tahunnya
(WHO, 2008) atau sekitar 1 orang setiap 6

detik (Thirlaway &Upton, 2009). Sekitar 2/3
kematian secara global pada tahun 2008
disebabkan oleh penyakit tidak menular dan
80% diantaranya terjadi di negara berkembang serta ¼ kematian akibat PTM
tersebut terjadi pada usia produktif (Markus
et.al, 2013).

Mengingat bahaya dan kerugian yang
ditimbulkan oleh pandemi rokok, maka
dibutuhkan upaya lain untuk mengendalikan
konsumsi rokok di dunia salah satunya
dengan membantu para perokok untuk
berhenti dari kebiasaan merokok. Pada
tahun 2009, Indonesia Global Youth Tobacco
Survey mengungkapkan bahwa sebanyak
83,4 % dari perokok aktif ingin berhenti
merokok dan 89,3 % mencoba untuk berhenti
merokok selama tahun terakhir (IGYTS,
2009). Salah satu cara untuk membantu
usaha berhenti merokok adalah dengan
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mengetahui intensi berhenti merokok dan
faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hal ini
bisa dilakukan dengan menggunakan modelmodel health behavior. Theory of planned
behavior atau disingkat TPB hadir menjadi
model yang paling terkenal dan sukses
memprediksi perilaku merokok (Thirlaway &
Upton, 2009).

Theory of planned behavior atau TPB
menyatakan bahwa intensi seseorang untuk
memunculkan sebuah perilaku merupakan
determinan terdekat dan yang paling penting
dari sebuah tindakan (Ajzen, 2005). Semakin
kuat intensi berkaitan dengan perilaku,
semakin mungkin perilaku tesebut muncul
(Ajzen, 1991).

Sikap merupakan evaluasi positif atau negatif
individu dalam memunculkan perilaku
tertentu (Ajzen, 2005). Sikap terhadap
perilaku merokok pada penelitian ini
tersusun dari behavioral belief dan evaluation
of behavioral belief.
Pengaruh sosial pun memiliki andil dalam
terbentuknya pada pola pikir individu
terhadap usaha berhenti merokok. Norma
subjektif merupakan persepsi individu atas
tekanan sosial untuk memunculkan atau
tidak sebuah perilaku dibawah anjuran
normatif yang meliputi normative belief dan
motivation to comply.

Perceived behavioral control (PBC) muncul
sebagai prediktor terkuat dari intensi
perilaku dalam sampel umum dari perokok
(Norman et.al, 1999). PBC mengindikasikan
bahwa motivasi seseorang dipengaruhi oleh
bagaimana ia mempersepsi tingkat kesulitan
atau kemudahan untuk menampilkan suatu
perilaku tertentu yang tersusun dari control
belief dan perceived power.

Ajzen (1991) mengungkapkan bahwa
perilaku di masa lalu (past behavior)
merupakan prediktor terkuat dari perilaku di
masa yang akan datang dan efeknya
sebaiknya dimediasi oleh theory of planned
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behavior sehingga usaha dan pengalaman
berhenti merokok di masa lalu menentukan
intensi berhenti merokok seseorang saat ini.

Past behavior meliputi beberapa aspek yaitu
jumlah rokok yang dikonsumsi yang
mengindikasikan individu termasuk perokok
ringan atau perokok berat (Godin et.al, 1992 ;
Putte et.al, 2009; Rise & Ommundsen, 2011),
lama menjadi perokok (Murray et.al dalam
Putte et.al, 2009; Rise & Ommundsen, 2011;
Yalcinkaya-Alkar & Karanci dalam Putte et.al,
2009) dan usaha berhenti merokok yang
pernah dilakukan (Etter, Prokhorov &
Pergener dalam Putte et.al, 2009; Lin Li,
2010; Moan, 2005; Norman et.al,1999;
Woodruﬀ, Lee & Conway, 2006) serta waktu
terlama individu berhasil untuk berhenti
merokok (Aubin et.al dalam Putte et.al, 2009;
Lin Li, 2010; Murray et.al dalam Putte et.al,
2009; Norman, 1999; Putte et.al, 2009).

Markham et.al (2004) mengungkapkan
bahwa faktor sosio-ekonomi dan demogra is
berhubungan dengan intensi untuk merokok.
Orang yang relatif miskin besar kemungkinan
untuk merokok tetapi memiliki kemungkinan
yang kecil untuk berhenti merokok (Jarvis &
Wardel dalam Markham et.al 2004). Hal ini
menunjukkan bahwa kondisi perekonomian
seseorang mempengaruhi keinginannya
untuk merokok, maka sangat beralasan jika
variabel pendapatan dilibatkan dalam
penelitian ini. Jenis kelamin juga dapat
mempengaruhi intensi merokok seseorang
(Baron, 2003; Markham et.al, 2004) sehingga
dapat kita jadikan sebagai salah satu faktor
yang memperngaruhi intensi berhenti
merokok.

Berdasarkan paparan di atas, peneliti tertarik
untuk melakukan penelitian mengenai
faktor-faktor yang mempengaruhi intensi
berhenti merokok yang meliputi sikap
terhadap perilaku merokok, norma subjektif,
perceived behavioral control dan past
behavior terhadap intensi berhenti merokok
pada dewasa awal. Penelitian ini juga

mengkaji faktor sosiodemogra is yaitu jenis
kelamin dan pendapatan.
TEORI DAN HPOTESIS
1. Intensi Berhenti Merokok
Menurut Fishbein dan Ajzen (1975), intensi
adalah dimensi kemungkinan subjektif
seseorang yang melibatkan hubungan antara
diri mereka sendiri dengan sebuah perilaku.
I n t e n s i b e r p e r i l a k u m e n g a ra h p a d a
kemungkinan subjektif dalam memunculkan
sebuah perilaku sehingga ketika kita
m e n g u ku r i n te n s i b e ra r t i m e n g u ku r
kemungkinan seseorang dalam melakukan
perilaku tertentu.Intensi berhenti merokok
dapat dide inisikan sebagai kemungkinan
subjektif seseorang untuk menghentikan
aktivitas merokok.

Fishbein dan Ajzen (1975; Ajzen, 2005; Ajzen,
2006) mengemukakan empat komponen
intensi yaitu tingkah laku, situasi dimana
perilaku dimunculkan, waktu dimana
perilaku dimunculkan dan target.
2. Sikap Terhadap Perilaku Merokok

Sikap merupakan sebuah kecenderungan
psikologis yang diekspresikan melalui proses
evaluasi sebuah entitas khusus dengan
menggunakan beberapa tingkatan baik atau
buruk (Eagly & Chaiken, 1993). Selanjutnya,
Fishbein dan Ajzen (1975) mende iniskan
sikap sebagai sebuah kecenderungan untuk
merespon yang dipelajari dalam cara yang
baik atau tidak baik secara konsisten pada
objek tertentu. Sikap terhadap perilaku
merokok merupakan evaluasi positif atau
negatif individu terhadap perilaku merokok.

Ajzen (2005; Ajzen, 2006) mengungkapkan
dua dimensi dalam sikap terhadap sebuah
perilaku yaitu behavioral belief, perilaku yang
kita yakini baik atau menguntungkan akan
mendatangkan konsekuensi yang sangat
diinginkan begitu pula sebaliknya dan

evaluation of behavioral belief, evaluasi atas
perilaku ini dapat bersifat positif atau negatif
yang kemudian akan menentukan muncul
atau tidaknya sebuah perilaku dari seseorang
(Ajzen, 2005).
3. Norma Subjektif

Norma subjektif diasumsikan menjadi fungsi
dari belief, yaitu belief seseorang mengenai
individu atau kelompok tertentu yang akan
menyetujui atau tidak menyetujui dalam
memunculkan perilaku tertentu.

Menurut Ajzen (1991; Ajzen, 2005), norma
subjektif memiliki dua dimensi yaitu:
normative belief berfokus pada kemungkinan
m e n g e n a i p e n t i n g nya re f e re n s i d a n
persetujuan dari individu atau kelompok
dalam memunculkan perilaku, belief ini
menyangkut harapan normatif dari pihak lain
(Ajzen, 2006) dan motivation to comply,
motivasi untuk memunculkan perilaku yang
disetujui oleh referensi sosial yang penting
bagi mereka atau tidak memunculkan
perilaku yang tidak diseutjui oleh referensi
sosial yang ada di sekitar mereka.
4. Perceived Behavioral Control

Perceived behavioral control merupakan
persepsi seseorang atas seluruh kontrol yang
mereka miliki terhadap munculnya perilaku
dan untuk menambah bahwa PBC menc e r m i n ka n ko n t ro l s e b e n a r nya , P B C
diprediksi untuk memprediksi pengaruh
kontrol secara langsung (Norman et.al,
1999). PBC menunjukkan persepsi
kemudahan atau kesulitan dan antisipasi atas
halangan dan rintangan dalam memunculkan
perilaku tertentu.

Ajzen (2005) mengungkapkan bahwa PBC
memiliki dua dimensi yaitu control belief,
biasanya dipengaruhi oleh informasi orang
lain mengenai perilaku, pengalaman kenalan
atau teman dan oleh faktor lain yang
mengembangkan atau mengurangi kesulitan
yang dipersepsikan atas pemunculan
perilaku dan perceived power yang
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berhubungan dengan rasa percaya diri dari
individu untuk menghadapi kehadiran
faktor-faktor yang dapat memfasilitasi atau
menghalangi pemunculan perilaku, lebih
tepatnya adalah kemampuan yang
mendorong terlaksananya perilaku.
5. Past Behavior

Perilaku di masa lampau atau past behavior
merupakan prediktor terbaik bagi perilaku di
masa yang akan datang. Beberapa penelitian
menunjukkan bahwa past behavior
memprediksi intensi dan dapat memberi
pengaruh langsung pada perilaku di masa
yang akan datang (Moan, 2005).
Dalam penelitian ini, peneliti
mengkompilasikan empat dimensi past
behavior dari Godin et.al (1992), Norman et.al
(1999) dan Putte et.al (2009), yaitu:
- Lama menjadi perokok, smoking years
atau lama merokok (Godin et.al, 1992;)

- Kebiasaan merokok, number of
cigarettes dikaitkan dengan jumlah
rokok yang dikonsumsi individu (Godin
et.al, 1992; Lin Li, 2010; Putte et.al,
2009) yang mengindikasikan perokok
ringan (5-10 batang perhari), perokok
sedang (10-20 batang perhari) atau
perokok berat (20-30 batang).

- Usaha berhenti merokok sebelumnya,
jumlah usaha berhenti merokok yang
pernah dilakukan individu atau number
of attempt to quit baik satu kali maupun
berkali-kali namun gagal karena
individu mengalami relapseselama dua
tahun terakhir(Norman, 1999; Putte
et.al, 2009).

- Waktu terlama berhasil berhenti
m e r o k o k , i n d i v i d u ya n g p e r n a h
berusaha berhenti merokok dapat
dilihat pula lama hari dimana individu
tersebut mampu berhenti merokok
(Norman et.al, 1999; Putte et.al, 2009)
baik berhasil berhenti selama kurang
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dari lima hari maupun lebih dari enam
bulan dalam dua tahun terakhir.
HIPOTESIS PENELITIAN
Hipotesis Mayor
Ada pengaruh yang signi ikan sikap terhadap
perilaku merokok, norma subjektif, perceived
behavior control dan past behavior serta jenis
kelamin dan pendapatan terhadap intensi
berhenti merokok pada dewasa awal.
Hipotesis Minor

H1 : Ada pengaruh yang signi ikan sikap
terhadap perilaku merokok terhadap intensi
berhenti merokok pada dewasa awal.

H2 : Ada pengaruh yang signi ikan norma
subjektif terhadap intensi berhenti merokok
pada dewasa awal.
H3 : Ada pengaruh yang signi ikan perceived
behavioral control terhadap intensi berhenti
merokok pada dewasa awal.

H 4 : Ada pengaruh yang signi ikan lama
m e n j a d i p e ro ko k d a r i va r i a b e l p a s t
behaviormerokok terhadap intensi berhenti
merokok pada dewasa awal.

H5 : Ada pengaruh yang signi ikan kebiasaan
merokok dari variabel past behavior merokok
terhadap intensi berhenti merokok pada
dewasa awal.

H6 : Ada pengaruh yang signi ikan usaha
berhenti merokok sebelumnya dari variabel
past behavior merokok terhadap intensi
berhenti merokok pada dewasa awal.

H7 : Ada pengaruh yang signi ikan waktu
terlama berhasil berhenti merokok dari
variabel past behavior merokok terhadap
intensi berhenti merokok pada dewasa awal.

H 8 : Ada pengaruh yang signi ikan jenis
kelamin terhadap intensi berhenti merokok
pada dewasa awal.

H9 : Ada pengaruh yang signi ikan pendapatan
terhadap intensi berhenti merokok pada
dewasa awal.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan
kuantitatif dengan analisis regresi berganda.
Sampel dalam penelitian ini adalah pria
maupun wanita perokok yang berada di
wilayah Jakarta dan Tangerang pada rentang
usia 21-40 tahun minimal sebanyak 300
orang dengan menggunakan teknik snowball
sampling.
Skala yang digunakan untuk mengukur
intensi berhenti merokok menggunakan
pengukuran langsung berdasarkan
metodologi yang dianjurkan oleh Ajzen
(1988; Ajzen, 2006) berupa 6 pertanyaan
berbentuk semantik diferensial dengan
metode intensi umum mengenai seberapa
kuat keinginan atau niat seseorang dalam
mencoba berhenti merokok.
Skala sikap terhadap perilaku merokok
m e n g g u n a k a n i n d i re c t m e a s u re m e n t
mengukur belief dan evaluasi dengan 22 item
berbentuk skala semantik diﬀerensial
berdasarkan Constructing Questionnaires
based on The Theory of Planned Behavior
Francis et.al (2004).

Skala norma subjektif menggunakan indirect
measurement mengukur belief dan motivasi
dengan 22 item berbentuk skala semantik
diﬀerensial berdasarkan Constructing
Questionnaires based on The Theory of
Planned Behavior Francis et.al (2004).

Skala perceived behavioral control menggunakan indirect measurement mengukur

belief dan persepsi dengan 26 item berbentuk
skala semantik diﬀerensial berdasarkan
Constructing Questionnaires based on The
Theory of Planned Behavior Francis et.al
(2004).

S ka l a p a s t b eh av i o r m e n g g u n a ka n 4
pertanyaan pilihan ganda yang merupakan
kombinasi dari alat ukur yang digunakan oleh
Norman et.al (1999), Putte et.al (2009) dan
Lin Li et.al (2010).
HASIL PENELITIAN

Dari hasil analisis regresi ebrganda diperoleh
R-Square sebesar 0.541 atau 54,1% artinya
varians intensi berhenti merokok yang
dijelaskan oleh semua independent variable
adalah sebesar 54,1% sedangkan sisanya
sebesar 45,9% dijelaskan oleh variabel lain di
luar penelitian.

Tabel 1 menunjukkan bahwa nilai p (Sig.)
adalah 0,000 atau p = 0,000 dengan nilai p <
0,05 sehingga dapat disimpulkan hipotesis
nihil ditolak artinya terdapat pengaruh yang
signi ikan dari sikap terhadap perilaku,
norma subjektif, perceived behavioral control,
past behavior, jenis kelamin dan pendapatan
terhadap intensi berhenti merokok pada
dewasa awal.

Dari Tabel 2 diketahui bahwa koe isien
regresi yang signi ikan ada pada variabel
norma subjektif, perceived behavioral control,
lama menjadi perokok dari variabel past
behavior, kebiasaan merokok dari variabel
past behavior, usaha berhenti merokok
sebelumnya dari variabel past behavior,
waktu terlama berhasil berhenti merokok

Tabel 1 : ANOVA pengaruh keseluruhan IV terhadap DV

Model

Sum of
Squares

df

Regression
Residual
Total

15209,284
12896,183
28105,467

9
290
299

Mean
Square

F

Sig.

1689,920

38,002

0,000
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Tabel 2 : Koe isien Regresi
Unstandardized
Coef icients
B

Std. Error

Constant

8,171

4,655

Norma subjektif

0,392

0,046

Model
Sikap terhadap
perilaku merokok

PBC

0,055
0,250

Standardized
Coef icients
Beta

t

Sig.

1,755

0,080

0,045

0,054

1,216

0,225

0,050

0,239

4,981

0,000

0,393

8,605

0,411

-0,088

-2,131

0,289

0,243

5,502

0,000
0,034

Lama menjadi
perokok

-0,876

Waktu terlama
berhasil berhenti
merokok

0,959

0,332

0,131

2,888

0,004

2,130

1,791

0,048

1,189

0,235

Kebiasaan merokok
Usaha berhenti
merokok
sebelumnya
Jenis kelamin
Pendapatan

-0,753
1,592

1,184

a. Dependent Variable: intensibmerokok

0,354

0,419

dari varibael past behavior dan pendapatan.
Berdasarkan koe isien regresi pada tabel 2
dapat dibuat persamaan regresi sebagai
berikut :

Intensi berhenti merokok' = 8,171 + 0,055
sikap terhadap perilaku merokok + 0,392
norma subjektif + 0,250 perceived
behavioural control– 0,876 lama menjadi
perokok – 0,753 kebiasaan merokok + 1,592
usaha berhenti merokok sebelumnya + 0,959
waktu terlama berhasil berhenti merokok +
2,130 jenis kelamin + 1,184 pendapatan.
Berikut penjelasan dari nilai koe isien regresi
yang diperoleh oleh masing-masing variabel
bebas :

1. Variabel sikap terhadap perilaku merokok
diperoleh nilai koe isien regresi sebesar
0,055 dengan signi ikansi 0,225 ( p >
0,05), menunjukkan bahwa variabel ini
tidak memberikan pengaruh yang
signi ikan terhadap intensi berhenti
merokok.
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-0,089

0,116

-2,128

2,825

0,034
0,000

0,005

2. Variabel norma subjektif diperoleh nilai
koe isien regresi 0,392 dengan
signi ikansi 0,000 (p < 0,05), menunjukkan bahwa variabel ini memberikan
pengaruh yang signi ikan terhadap intensi
berhenti merokok dengan arah hubungan
positif dimana semakin tinggi norma
subjektif yang dimiliki individu maka
semakin tinggi intensi berhenti
merokoknya.
3. Variabel perceived behavioral control
diperoleh nilai koe isien regresi 0,250
dengan signi ikansi 0,000 (p < 0,05),
menunjukkan bahwa variabel
inimemberikan pengaruh yang signi ikan
terhadap intensi berhenti merokok
dengan arah hubungan positif dimana
semakin tinggi PBC yang dimiliki individu
maka semakin tinggi intensi berhenti
merokoknya.

4. Variabel lama menjadi perokok diperoleh
nilai koe isien regresi sebesar -0,876

dengan signi ikansi 0,034 ( p < 0,05),
m e n u n j u k k a n b a h wa va r i a b e l i n i
memberikan pengaruh yang signi ikan
terhadap intensi berhenti merokok
dengan arah hubungan negatif dimana
semakin lama individu menjadi perokok
maka semakin rendah intensi berhenti
merokok yang dimiliki individu tersebut.

5. Variabel kebiasaan merokok diperoleh
nilai koe isien regresi sebesar -0,753
dengan signi ikansi 0,034 ( p < 0,05),
m e n u n j u k k a n b a hwa va r i a b e l i n i
memberikan pengaruh yang signi ikan
terhadap intensi berhenti merokok
dengan arah hubungan negatif dimana
semakin biasa atau berat kebiasaan
merokok individu maka semakin rendah
intensi berhenti merokok individu
tersebut.
6. Va r i a b e l u s a h a b e rh e n t i m e ro ko k
sebelumnya diperoleh nilai koe isien
regresi sebesar 1,592 dengan signi ikansi
0,000 ( p < 0,05), menunjukkan bahwa
variabel ini memberikan pengaruh yang
signi ikan terhadap intensi berhenti

merokok dengan arah hubungan positif
dimana semakin sering individu pernah
berusaha berhenti merokok maka
semakin tinggi intensi berhenti merokok
individu tersebut.

7. Variabel waktu terlama berhasil berhenti
merokok diperoleh nilai koe isien regresi
sebesar 0,959 dengan signi ikansi 0,004 (
p < 0,05), menunjukkan bahwa variabel
ini memberikan pengaruh yang signi ikan
terhadap intensi berhenti merokok
dengan arah hubungan positif dimana
semakin lama individu pernah berhasil
berhenti merokok sebelumnya maka
semakin tinggi intensi berhenti merokok
individu tersebut.

8. Variabel jenis kelamin diperoleh nilai
koe isien regresi sebesar 2,130 dengan
signi ikansi 0,235 ( p < 0,05),
menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan
mean yang signi ikan pada intensi
berhenti merokok pada laki-laki
dibandingkan dengan perempuan.

9. Variabel pendapatan diperoleh nilai

Tabel 3 : Kontribusi Varians IV terhadap DV

VARIABEL

NO

1

Sikap terhadap
perilaku merokok

0,007

Lama menjadi
perokok

0,016

2

Norma subjektif

5

Kebiasaan merokok

3

4
6
7
8
9

R
Square
Change

PBC

Usaha berhenti
merokok sebelumnya

Waktu terlama
berhasil berhenti
merokok
Jenis kelamin
Pendapatan

Change Statistics
F
df1
df2
Change
2,099

1

298

0,148

34,232

1

296

0,000

0,344

157,672

0,013

6,701

0,067

8,190

0,062

37,058

0,002

1,101

0,018
0,013

Sig. F
Change

10,944
7,979

1
1
1
1
1
1
1

297
295
294
293
292
291
290

0,000
0,005
0,010
0,000
0,001
0,295
0,005
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koe isien regresi sebesar 1,184 dengan
signi ikansi 0,005 ( p < 0,05),
m e n u n j u k k a n b a hwa va r i a b e l i n i
memberikan pengaruh yang signi ikan
terhadap intensi berhenti merokok
dengan arah hubungan positif dimana
s e m a k i n t i n g g i p e n d a p a t a n ya n g
diperoleh individu maka semakin tinggi
intensi berhenti merokok individu
tersebut.

Berdasarkan Tabel 3, dapat diketahui
variabel yang memberikan sumbangan
terbesar adalah variabel norma subjektif
dengan R2 change 0,344 diikuti oleh perceived
behavioural control (PBC) dengan R2 change
0,067. Selanjutnya, usaha berhenti merokok
dari variabel past behaviour memberikan
sumbangan dengan R2 change sebesar 0,062
disusul oleh waktu terlama berhasil berhenti
merokok dari variabel past behaviour dengan
R2 change sebesar 0,018 dan lama menjadi
perokok dari variabel past behaviour dengan
nilai R2 change sebesar 0,016. Kemudian,
kebiasaan merokok dari variabel past
behaviour dan pendapatan sama-sama
memberikan sumbangan dengan R2 change
sebesar 0,013.
Diskusi

Dari hasil penelitian didapatkan informasi
b a hwa n o r m a s u b j e k t i f m e m b e r i ka n
pengaruh yang signi ikan terhadap intensi
berhenti merokok. Bahkan norma subjektif
menjadi prediktor terkuat yang memberikan
sumbangan pengaruh paling besar dan secara
sangat signi ikan berpengaruh pada intensi
berhenti merokok. Padahal Moan (2005)
mengungkapkan bahwa umumnya norma
subjektif menjadi prediktor intensi terlemah
dalam penelitian-penelitian mengenai
berhenti merokok. Perceived behavioural
control berpengaruh secara signi ikan
terhadap intensi berhenti merokok. Namun,
pada penelitian ini PBC menjadi prediktor
intensi berhenti merokok terkuat ketiga,
setelah norma subjektif dan usaha berhenti
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merokok sebelumnya. Pada penelitianpenelitian sebelumnya mengungkapkan
bahwa PBC memberikan pengaruh yang
paling signi ikan terhadap intensi bahkan
memperkuat kemungkinan munculnya
sebuah perilaku.

Selanjutnya, variabel past behavior diurai
dalam empat variabel yaitu lama menjadi
perokok, kebiasaan merokok, usaha berhenti
merokok sebelumnya dan waktu terlama
berhasil berhenti merokok. Keempat variabel
tersebut memberikan pengaruh yang
signi ikan terhadap intensi berhenti
merokok. Namun, variabel lama menjadi
perokok dan kebiasaan merokok memiliki
korelasi negatif yang berarti semakin lama
menjadi perokok dan semakin berat
mempunyai kebiasaan merokok maka
semakin rendah intensi berhenti merokok
individu. Hal ini sangat sesuai dengan asumsi
bahwa individu yang belum terlalu lama
menjadi perokok dan merupakan jenis
perokok ringan maka akan memiliki intensi
berhenti merokok yang tinggi.

Variabel usaha berhenti merokok sebelumnya dan waktu terlama berhasil berhenti
merokok berpengaruh secara signi ikan
terhadap intensi berhenti merokok dan
menjadi prediktor intensi berhenti merokok
terkuat kedua dan keempat. Norman et.al
(1999) mengungkapkan bahwa kedua
variabel ini memberikan kemajuan dalam
memprediksi usaha untuk berhenti merokok.
Sementara itu, hasil penelitian kali ini sesuai
dengan pernyataan Ajzen (1991; Moan,
2005) bahwa hubungan antara past behavior
dengan perilaku di masa yang akan datang
mengindikasikan bahwa perilaku tertentu
tersebut stabil sepanjang waktu dan bahwa
past behavior merupakan prediktor yang kuat
dari perilaku di masa yang akan datang,
termasuk penelitian yang fokus pada perilaku
merokok (Godin et.al, 1992)
Selanjutnya, variabel pendapatan secara
signi ikan berpengaruh terhadap intensi

berhenti merokok dan berkorelasi positif
sehingga dapat dipahami bahwa semakin
tinggi pendapatan individu maka semakin
tinggi pula intensi berhenti merokok individu
tersebut. Pendapatan yang tinggi dapat
dikaitkan dengan tingkat pendidikan yang
lebih tinggi sehingga berpengaruh pada
kesadaran atas bahaya rokok. Orang yang
relatif miskin beberapa kali lebih mungkin
untuk merokok daripada orang kaya dan juga
lebih sedikit yang berhasil ketika mencoba
untuk berhenti (Jarvis & Wardel dalam
Markham et.al, 2004).
SARAN
Berdasarkan hasil penelitian ini,kesembilan
independent variabel yang ada hanya
menyumbang pengaruh sebanyak 54.1%,
maka akan sangat menarik untuk meneliti
dan menganalisa pengaruh variabel-variabel
lainnya yang mempengaruhi intensi berhenti
merokok seperti pendidikan dan usia (Baron,
2003) atau meneliti sikap terhadap perilaku
berhenti merokok atau perceived behavioural
control secara lebih spesi ik dan terpisah.
Pada saat ini, di Indonesia, merokok
merupakan sebuah perilaku umum yang
dilakukan oleh individu di berbagai tingkatan
masa perkembangan sehingga penelitian
dengan menggunakan sampel pada anakanak, remaja, lansia atau berdasarkan profesi
tertentu sangat dianjurkan agar
mendapatkan hasil yang bervariasi dan
menjadi pembanding untuk perkembangan
penelitian mengenai intensi berhenti
merokok di masa yang akan datang.
Kemudian, berdasarkan hasil penelitian ini
dimana norma subjektif, perceived
behavioral control, past behavior dan
pendapatan secara signi ikan berpengaruh
terhadap intensi berhenti merokok, dapat
dilakukan beberapa cara untuk membantu
usaha berhenti merokok individu yaitu :
1. Dalam usaha berhenti merokok, individu

dapat menghubungi atau menyampaikan
pada teman, pasangan atau keluarganya
bahwa individu perokok tersebut ingin
berhenti merokok dan sedang berusaha
untuk berhenti merokok sehingga
memperkuat kontrol dalam program
berhenti merokok yang sedang
dijalankan.

2. Memperkuat persepsi individu mengenai
kontrol diri yang dimilikinya untuk tidak
merokok. Hal ini dapat dilakukan dengan
memberikan pemahaman terhadap
individu mengenai kontrol yang
dimilikinya tersebut dan mengulangnya
ketika individu tersebut merasakan butuh
penguatan atau reinforcement. Selain itu,
bisa saja dengan memberikan
replacement atau pengalihan pada
kegiatan-kegiatan yang bermanfaat ketika
dirinya merasa ingin merokok.

3. Perlu dilakukan kampanye-kampanye
untuk berhenti merokok yang persuasif
oleh Kementrian Kesehatan dan lembagalembaga di jaringan pengendalian
tembakau nasional agar menggugah
kesadaran dan keinginan bahkan niat
individu perokok untuk sesegera mungkin
berhenti merokok.

4. Perokok yang ingin berhenti merokok
dapat melakukan berbagai macam cara
seperti cold turkey (berhenti seketika)
atau mencoba beberapa bentuk
modi ikasi perilaku untuk berhenti
merokok, bisa dilakukan sendiri atau
meminta bantuan ahli seperti dokter atau
psikolog klinis. Hal ini karena berhenti
merokok bagi individu perokok terutama
seorang perokok berat merupakan
pengalaman yang sangat tidak
menyenangkan bahkan menyakitkan
karena akan terjadi nicotine withdrawal
atau sakaw karena tidak merokok.
5. Memberikan bantuan pada individu yang
ingin berhenti merokok seperti dengan
mendirikan klinik berhenti merokok yang
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berkoordinasi dengan dinas kesehatan
setempat. Hal ini disebabkan oleh
banyaknya perokok yang memiliki
keinginan untuk berhenti merokok
n a m u n ga ga l a t a u b e rh a s i l te t a p i
kemudian relapse (kambuh/merokok
kembali).
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Abstrak

Indonesia menduduki peringkat ke 3 negara dengan prevalensi perokok tertinggi di dunia. Ratarata umur mulai merokok secara nasional adalah 17,6 tahun dengan persentase penduduk yang
mulai merokok terbanyak pada umur 15-19 tahun. Guru merupakan tenaga pendidik yang
berhubungan langsung dengan siswa, sekaligus merupakan panutan bagi siswa dalam pencarian
jati dirinya. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, dengan menggunakan desain studi cross
sectional. Sampel diambil dari sekolah yang berada diwilayah Kota Bekasi dan Kota Tangerang
pada tahun 2014.Adapun identitas sekolah tidak kami sebutkan dalam publikasi ini.Jumlah sampel
yang digunakan sebanyak 100. Analisis yang digunakan ialah analisis univariat dan analisis bivariat
dengan menggunakan uji statistik Chi Square dengan α=0,05.Hasil penelitian menunjukkan bahwa
dari 100 sampel yang diambil diketahui bahwa 23 siswa (23%) adalah perokok dan 77 siswa (77%)
lainya tidak merokok. Sebanyak 13 siswa (56,5%) yang merokok dipengaruhi oleh perilaku guru
yang merokok. Dengan hasil uji Chi Square nilai probabilitas hubungan perilaku merokok siswa
dengan perilaku merokok guru sebesar 0,000.Dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan
antara perilaku merokok siswa SMPN dengan perilaku merokok guru. Guru sebagai panutan
diharapkan mampu memberikan contoh yang baik bagi siswa/i baik dilingkungan sekolah maupun
lingkungan luar sekolah.
Kata Kunci: Perilaku merokok, guru, siswa

Indonesia occupied the third the countries with the highest prevalence of smokers in the world .The
average nationally is age start smoking 17.6 years with the percentage of people who start smoking at
the age of 15-19 years with the highest proportion. The Teacher is teaching staf that deals directly with
students, also served as a role model for students in search of himself. This research is descriptive
analytic, by using the study design cross sectional. Sample taken from the schools that being in the
region of bekasi city and tangerang city in 2014. The total sample used as many as 100. The analysis
used is analysis univariat and analysis bivariat by the use of statistical test chi square with α = 0.05.
The result showed that of 100 samples taken known that the 23 students (23%) were smokers and 77
(77%) other students not smoking. As many as 13 students (56,5%) who smoke in luenced by behavior
teachers who smoke. With the results of the chi square test probability value relationship student
smoking behavior and teacher smoking behavior is 0,000. We can conclude that there is the
relationship between smoking behavior with students junior high school and teacher smoking
behavior. Teachers as a role model is expected to provide a good example for students in the school
area and the outside school area.
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1. PENDAHULUAN
Indonesia menduduki peringkat ke 3 negara
dengan prevalensi perokok tertinggi di dunia
setelah Cina dan India. Rata-rata umur mulai
merokok secara nasional adalah 17,6 tahun
dengan persentase penduduk yang mulai
merokok tiap hari terbanyak pada umur 1519 tahun. Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas)
tahun 2010 menyebutkan dari umur pertama
kali merokok dapat disimpulkan bahwa
seseorang yang belum pernah merokok
hingga umur diatas 24 tahun maka
kecenderungan orang tersebut untuk
merokok akan semakin kecil.

Rokok merupakan zat adiktif yang terdapat
4000 bahan kimia berbahaya dan 250 zat
karsinogenik didalamnya.Dari segi kesehatan
telah banyak artikel ilmiah yang membahas
tentang dampak yang ditimbulkan akibat
rokok seperti kanker paru-paru, kanker
mulut, penyakit jantung, penyakit saluran
pernapasan kronik, gangguan kehamilan dan
janin, katarak, kanker serviks, dan masih
banyak lagi penyakit lainnya.
Perilaku seseorang menurut Lawrence Green
salah satunya di pengaruhi oleh faktor
penguat (reinforcing factor) yang menentukan apakah tindakan kesehatan/perilaku
seseorang memperoleh dukungan atau
tidak.Dukungan yang dimaksud dapat berupa
dukungan secara langsung atau tidak
langsung seperti perilaku yang ditunjukkan
oleh tokoh tertentu. Perilaku seseorang
banyak dipengaruhi oleh orang-orang yang
dianggap penting. Apabila seseorang itu
penting, maka apa yang ia katakan dan
lakukan cenderung dicontoh. Guru
merupakan tenaga pendidik yang berhubungan langsung dengan siswa. Sekaligus
merupakan panutan bagi siswa dalam
pencarian jati dirinya.
Penelitian Agustina Kurniasih pada tahun
2008 pada siswa di SMP se-Kota Bekasi

memperlihatkan jika saat di sekolah remaja
terbiasa melihat gurunya merokok, maka ia
akan menganggap bahwa merokok adalah
suatu hal yang wajar bahkan bagus untuk
ditiru.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui
hubungan perilaku merokok pada siswa
sekolah menengah pertamadengan perilaku
merokok guru diSMPN Kota Bekasi dan Kota
Tangerang
2. METODE
Penelitian ini bersifat deskriptif analitik,
dilakukan dengan metode survey dengan
pendekatancross sectional. Penelitian ini
dilakukan untuk mempelajari dinamika
antara variabel dengan model pendekatan
atau observasi sekaligus pada satu saat.
Sampel diambil dari sekolah yang berada
diwilayah Kota Bekasi dan Kota Tangerang
pada tahun 2014.Adapun identitas sekolah
tidak kami sebutkan dalam publikasi ini.

Sampel menggunakan rumus n= z21-α/2
[P(1-P)]/d2 dimana jumlah sampel sebanyak
96. Untuk mempermudah analisis maka
sampel dibulatkan menjadi 100.Dilakukan
dengan strati ied random sampling.Penelitian
i n i m e n g g u n a ka n ku e s i o n e r s e b a ga i
instrument. Penelitian ini dilakukan dengan
pengambilan data primer.Siswa mengisi
sendiri kuesioner tersebut setelah mendapat
penjelasan dari peneliti tentang penelitian ini
dan pertanyaan yang terdapat dalam
kuesioner tersebut.

Analisis yang digunakan ialah analisis
univariat dan analisis bivariat dengan
menggunakan uji statistik Chi Square dengan
α= 0,05.
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Tabel 1: Hubungan perilaku merokok guru dengan perilaku merokok

No

Perilaku
Merokok

1

Ya

2

Tidak
Total

N

Ada
13

Perilaku Guru

Tidak Ada
10

Total
23

%

56,5

43,5

100

%

13,0

87,0

100

%

23

77

100

N
N

10
23

67
77

77

P Value

0,000

100

3. HASIL
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari
100 sampel yang diambil diketahui bahwa 23
siswa (23%) adalah perokok dan 77 siswa
(77%) lainya tidak merokok. Sebanyak 13
siswa (56,5%) yang merokok dipengaruhi
oleh perilaku guru yang merokok. Dengan
hasil uji chi square nilai probabilitas
hubungan perilaku merokok siswa dengan
perilaku merokok guru sebesar 0,000.

Penelitian ini mengambil sampel dari 2
sekolah menengah pertama diwilayah Kota
B e k a s i d a n K o t a Ta n g e r a n g . U n t u k
kepentingan publikasi, nama kedua sekolah
tersebut tidak kami cantumkan.

4. KESIMPULAN

[2] Kurniasih, Agustina. Faktor-faktor yang
Berhubungan dengan Perilaku Merokok
Siswa SLTP di Bekasi. 2008.

Dapat disimpulkan bahwa terdapat
hubungan antara perilaku merokok siswa
SMPN dengan perilaku merokok guru. Guru
seba ga i panuta n diharapkan mampu
memberikan contoh yang baik bagi siswa/i
baik dilingkungan sekolah maupun
lingkungan luar sekolah. Diharapkan ada
penelitian lanjutan untuk melihat hasil
intervesi yang dilakukan guru kepada siswa
sehingga siswa tidak melakukan perilaku
merokok.
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Abstract

One out of three children in Indonesia tried their irst cigarette before their tenth
birthday, and 41% of Indonesian boys and 3.5% of girl ages 13 to 15 are active
smokers. Indonesia's tobacco control policy, PP 109/2012 includes a ban on selling
cigarettes to children, and a requirement to educate and prevent youth from
smoking. However, for these policies cease to be implemented, Indonesia needs an
evidence-based intervention that does not only educate the next generation, but also
protect them from the act of smoking. This study aims to look at the current
knowledge, attitudes, and behavior of middle school students towards smoking, to be
an underlying basis for CISDI's peer educator program intervention.
Keywords: smoke, students, smoking activity, cross-sectional, youth, school, education
1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara dengan populasi
perokok ketiga terbesar di dunia, dimana
rokok membunuh 225,000 orang setiap
tahunnya1. Lebih dari sepertiga penduduk
Indonesia adalah perokok, hampir
seluruhnya mulai merokok sebelum usia 17
tahun 2 . Satu dari tiga anak di Indonesia
mencoba merokok pertamanya sebelum usia
sepuluh tahun, 41% anak laki-laki dan 3.5%
anak perempuan usia 13-15 tahun adalah
perokok1. Perilaku merokok, diperkirakan
akan membunuh lebih dari 1 miliar orang
pada tahun 2030, merupakan 'masalah

epidemis pada anak' yang akan membunuh
250 juta anak yang hidup saat ini.Tanpa
intervensi yang serius, angka ini akan terus
meningkat1,3.

Edukasi terkait masalah rokok masih belum
efektif mencegah perilaku merokok pada
anak di Indonesia. Hanya 65% pelajar
mendapat informasi tentang bahaya rokok di
sekolah 1 . Pemerintah Indonesia telah
mengeluarkan kebijakan pengendalian
tembakau melalui PP No. 109/2012.
Peraturan tersebut terdiri dari pelarangan
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penjualan rokok pada anak dibawah umur
dan anjuran upaya pencegahan perilaku
merokok melalui edukasi kesehatan. Namun
masih banyak yang harus dilakukan dalam
melaksanakan peraturan jika Indonesia ingin
menurunkan angka perokok pada anak.

Upaya promosi kesehatan di sekolah telah
terbukti efektif menurunkan penggunaan
rokok4. Edukasi kesehatan dengan metode
pembelajaran interaktif dari pelajar- ke
–pelajar atau peer- to –peer telah terbukti
lebih efektif merubah perilaku dan norma
terkait masalah rokok pada anak bila
dibandingkan metode kuliah atau pengajaran
guru- ke –murid5.

Hal tersebut menjadi latar belakang CISDI
membentuk program pendidikan kesehatan
yang mengambil materi terkait rokok di
tingkat Sekolah Menengah Pertama di Jakarta
dalam bentuk pelatihan edukasi aktif. Dalam
rangka mengembangkan modul pelatihan
dan implementasi edukasi terkait masalah
rokok, CISDI melakukan survei pada SMP Al
Izhar Pondok Labu Jakarta pada tanggal 25
Maret dan 1 April 2015.
1.1 Metodologi Penelitian
1.1.1. Desain Penelitian

1.1.4 Pengumpulan Data
Data sekunder jumlah siswa dikumpulkan
langsung dari data siswa di sekolah.
Pengumpulan data primer dilakukan dengan
memberikan instrumen kuesioner pada
responden dengan bekerja sama dengan
pihak sekolah dalam mengatur waktu
pelaksanaan.
1.1.5 Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan uji univariat
dengan bantuan program SPSS.
2. HASIL PENELITIAN
Dari data penelitian ini didapatkan hasil
sebagai berikut :
1. Sebanyak 60.6%responden adalah
perempuan dengan responden laki-laki
sebesar 36.7% dengan usia terbanyak
yang mengikuti survei adalah 13 tahun
(50.6%)

2.
3.

Survei dilakukan dengan menggunakan
pendekatan observasional deskriptif dengan
desain potong lintang (cross sectional)
mengenai gambaran karakterisik responden,
pengetahuan, sikap, dan perilaku merokok.

4.

Populasi penelitian adalah seluruh siswa
kelas VII dan VIII SMP Al-Izhar Pondok Labu
Jakarta Selatan. Sampel penelitian adalah
seluruh siswa kelas VII dan VIII SMP Al-Izhar
Pondok Labu Jakarta Selatan

6.

1.1.2. Populasi dan Sampel

1.1.3 Identi ikasi Variabel

Variabel yang digunakan pada survei ini
terkait dengan karakteristik, pengetahuan,
sikap, dan perilaku merokok.
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5.

7.

34.4% orang tua dari responden (salah
satu/keduanya) merokok dalam 30
terakhir.

51% responden melihat aktivitas
merokok di rumah dalam 30 hari
terakhir.

17.8% teman dekat responden merokok.

Hanya 61.8% yang mengetahui adanya
peraturan dilarang merokok di
lingkungan sekolah dan 4.6% responden
menjawab melihat temannya merokok di
sekolah.

Sebanyak 93.4% responden mengetahui
bahwa rokok itu berbahaya bagi
kesehatan.
Tidak sampai setengah jumlah
responden yang mengetahui rokok
mengandung lebih dari 7000 zat yang
berbahaya (40.5%)

8.
9.

Hanya 76.8% yang mengetahui bahwa
rokok menyebabkan ketagihan.

Hampir 98.8% responden memiliki
p e r s e p s i ya n g n e g a t i f d a n t i d a k
mendukung pernyataan positif
mengenai rokok.

10. 20.5% dari responden pernah mencoba
merokok dengan alasan terbanyak
adalah didorong rasa penasaran (78.5%)
dan 17% responden pernah mencoba
rokok elektrik.
11. Usia pertama kali responden yang
mencoba merokok paling banyak pada
rentang usia 10-12 tahun yaitu sebesar
56.2% dan 24.5% pada usia 13-15 tahun.

12. Dalam 30 hari terakhir, terdapat
responden yang merokok sebesar 9.3%
dari total responden; Dari jumlah ini
sebanyak 0.4% merokok 6-20 batang
dan1.9% merokok 2-5 batang

13. Aktivitas merokok dalam 30 hari
terakhir paling banyak dilakukan di
tempat umum yaitu 6.6% dari jumlah
responden.
14. Edukasi mengenai bahaya dan dampak
merokok belum terpapar pada 100%
responden pelajar. Hanya 7 dari 10
responden yang mengatakan pernah
melihat dan mendapat informasi dari
sekolah terkait rokok.

15. Paparan iklan rokok kepada responden
paling banyak didapatkan di warung
(85.3%) dan restoran (62.9%)

2.1 Kesimpulan

9 dari 10 responden mengetahui merokok
adalah aktivitas yang berbahaya bagi
kesehatan dan hampir seluruh responden
mempersepsikan rokok sebagai aktivitas
yang negatif. Pengetahuan dan persepsi
responden mengenai bahaya merokok sudah
baik, namun 20.5% responden pernah
mencoba rokok. Paparan rokok di lingkungan

rumah responden cukup tinggi yaitu sebesar
51% melihat adanya aktivitas merokok
dengan 34.4% orangtua responden adalah
perokok. Akan tetapi kesadaran akan bahaya
rokok tidak diikuti dengan pengetahuan yang
menyeluruh mengenai bahaya merokok :
hanya 4 dari 10 responden yang mengetahui
mengenai kandungan bahaya dalam rokok
dan hanya 7 dari 10 yang tahu bahwa rokok
menyebabkan ketagihan.

4 dari 10 responden tidak mengetahui bila
sekolah adalah kawasan tanpa rokok dan
dengan adanya 4.6% dari responden melihat
temannya melakukan aktivitas merokok di
sekolah menunjukkan belum adekuatnya
pendidikan mengenai edukasi rokok di
sekolah. Hanya 7 dari 10 responden yang
mengatakan pernah melihat/mendapat
informasi mengenai rokok di sekolah, hal ini
rendah bila dibandingkan dengan paparan
iklan rokok yang tinggi yaitu 85.3% melihat di
warung dan 62.9% melihat iklan rokok di
restoran.
Dengan adanya 9.3% responden pelajar yang
merokok dalam 30 hari terakhir menekankan
pentingnya pendidikan mengenai rokok di
remaja untuk mendenormalisasi aktivitas ini.
2.2 Saran

Sebagai upaya peningkatan pengetahuan
yang diharapkan dapat mencegah dan
menurunkan perilaku merokok, diperlukan
intervensi berupa edukasi kesehatan yang
memberikan informasi dampak merokok
sebagai berikut :
1. Kandungan berbahaya di dalam rokok,
besarnya biaya yang harus dikeluarkan,
merokok menyebabkan ketagihan dan
gangguan kesehatan sehingga mudah
dipahami dan diterima secara emosional
oleh pelajar.

2. Keberadaan peraturan kawasan dilarang
merokok di sekolah dan tempat umum
lain di Jakarta.
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3. Dampak iklan rokok pada pelajar dan informasi tentang perokok pengganti sehingga mudah
dipahami dan diterima secara emosional oleh pelajar.
4. Teknik kampanye atau penyebaran informasi yang kreatif, menyenangkakn, dan relatif mudah
sehingga muncul ketertarikan pelajar untuk melakukan kampanye dampak rokok di lingkungannya.

Intervensi harus dilakukan menggunakan pendekatan kreatif dan melibatkan pelajar sebagai
bagian dari kampanye. Pelajar perlu diyakinkan bahwa tidak merokok meng-untungkan bagi
mereka dan lingkungannya, serta dapat terlindungi dari bahaya asap rokok.
3. TABEL DAN GRAFIK
Tabel. 1 Karakter RespondenTerkait Masalah Rokok Di SMP Al Izhar Jakarta Tahun 2015

No
1

2

Variabel
Jenis Kelamin
Laki-laki

Perempuan

Tidak Menjawab
Usia

11 Tahun
12 Tahun
13 Tahun
14 Tahun

3
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15 Tahun

Tidak Menjawab
Kelas
VII

VIII

Frekuensi

Persentase

95

36.7

157
7
1

60.6
2.7
0.4

66

25.5

1

0.4

131
59
1

130
129

50.6
22.8
0.4

50.2
49.8

Gambar 1. Distribusi Responden Berdasarkan Pengetahuan Tentang Rokok
di SMP Al Izhar Jakarta Tahun 2015

Gambar 2. Distribusi Responden Berdasarkan Perilaku Merokok di Linkgungan
di SMP Al Izhar Jakarta Tahun 2015
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Gambar 3. Distribusi Responden Berdasarkan Jawaban mengenai Persepsi Rokok dan
Hubungannya dengan Kesehatan : Berbahaya Diri Sendiri, Bahaya Orang Lain, Dampak
Kesehatan, Cepat Lelah, Ketagihan, Asap Rokok Aman

Gambar 4. Distribusi Responden Berdasarkan Usia Pertama Kali Mencoba Rokok
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Gambar 5. Distribusi Responden Berdasarkan Paparan Informasi mengenai Edukasi Rokok
ACKNOWLEDGEMENT
Survei dapat terlaksana dengan baik karena
dukungan dari:
1. Civitas akademik SMP Al-Izhar
Pondok Labu Jakarta yang
memberikan perhatian khusus pada
dampak bahaya rokok kepada anak
didiknya

2. P T. S r i b o g a R a t u R a y a y a n g
mendukung penuh dan menjadi
p e nya n da n g da n a ke se lu ru h a n
kegiatan pengembangan modul
edukasi dampak rokok untuk tingkat
SMP, termasuk penelitian untuk
pemetaan kebutuhan.

3. Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang
m e m b e r i ka n re ko m e n d a s i d a n
dukungan dilaksanakannya kegiatan
serta penelitian ini.

4. Dinas Kesehatan DKI Jakarta yang
mendukungnya kegiatan program
edukasi dan penelitian ini.

5. Pendiri, Pembina, dan pegawai CISDI
y a n g s e l a l u b e ke r j a s a m a d a n
memberikan dukungan penuh dalam
kegiatan dan penelitian ini.
6. Berbagai pihak yang tidak dapat
d i s e b u t ka n s a t u p e r s a t u a t a s
ke r j a s a m a ya n g t e r j a d i d a l a m
m e w u j u d ka n p ro g ra m e d u ka s i
kesehatan pendidik sebaya di SMP.

DAFTAR PUSTAKA
[1]Global Youth Tobacco Survey (GYTS)
[database on the Internet]. Indonesia –
National 2009. Atlanta: Centers for
Disease Control and Prevention. c2009.
A v a i l a b l e
f r o m :
http://apps.nccd.cdc.gov/OSH_GTSS/de
fault/Default.aspx.

[2]Republic of Indonesia Ministry of Health.
(2004). The tobacco source book: data to
support a national tobacco control
strategy. Indonesia MOH, 2004.

193

[3] Perry CL, E. M. (1994). Tobacco use: a
pediatric epidemic. . Tobacco Control , 3,
97-8.
[4] C e n te r s fo r D i s e a s e C o n t ro l a n d
Prevention. Ef- fectiveness of schoolbased programs as a component of a
statewide tobacco control

194

initiative—Oregon, 1999–2000. MMWR
Morb Mortal Wkly Rep. 2001;
50:663–666

[5] Clarke J, MacPherson B, Holmes D, Jones
R. Reducing adolescent smoking: a
comparison of peer-led, teacher-led, and
expert interventions. J School Health.
1986;56:102–106

PERSEPSI PERINGATAN KESEHATAN BERGAMBAR
PADA KEMASAN ROKOK TERHADAP PENINGKATAN
MOTIVASI MAHASISWA UNTUK BERHENTI MEROKOK DI
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN 2015
Fauzi Wijaya , Riza Hayati Ifroh , Ef idiyanti Yasinta , Yessika C ,
1

2

3

4

Yuli Astria5, Ridwan Pramana6
1

Faculty of Public Health, Universitas MulawarmanDepartement of Health Promotion, Alamat:
Jl.KH Wahid Hasym Gg.Mawar Samarinda, Email: masswijaya00@gmail.com

2

Faculty of Public Health, Universitas MulawarmanDepartement of Health Promotion, Alamat: Jl
Pakis Merah 16 Blok D No.558 RT. 86 Email: rizahayatiifroh@gmail.com
3

Faculty of Public Health, Universitas MulawarmanDepartement of Health Promotion, Alamat:
Jl.Labu Merah 5 Perum Bengkuring Samarinda, Email: ef idiyantiyasinta@gmail.com

4

5

Faculty of Public Health, Universitas MulawarmanDepartement of Health Promotion, Alamat:
Jl.KH Wahid Hasyim Perum Kayu Manis Samarinda, Email: chikamanalu@gmail.com

Faculty of Public Health, Universitas MulawarmanDepartement of Health Promotion, Alamat: Jl.
Pramuka ujung Sempaja Utara Samarinda, Email: astayuli@gmail.com
6

Faculty of Public Health, Universitas MulawarmanDepartement of Health Promotion, Jalan
Padat Karya Perum Puspita Blok. AN No.19 Samarinda,Email: Ridwan_pramana@yahoo.com

Abstract

Latar Belakang: Berdasarkan data Global Adult Tobbaco Survey (2008 – 2012), efektivitas
peringatan kesehatan bergambar pada kemasan rokok dalam upaya menghentikan perilaku
merokok masyarakat di Indonesia hanya sebesar 27,1%. Peraturan Pemerintah No 109 tahun 2012
dan Permenkes No 28 tahun 2013, sejak pertengahan tahun 2014 peringatan kesehatan pada
kemasan rokok di Indonesia harus disertai dengan gambar dan tulisan yang memiliki pesan
tunggal. Data Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan bahwa jumlah perokok
aktif di Samarinda telah mencapai angka 26.4% dari jumlah penduduk atau setara dengan 264.000
jiwa pada tahun 2013, dengan persentase tertinggi perokok usia 15 – 26 tahun, dimana kelompok
usia tersebut merupakan kelompok pelajar dan mahasiswa.
Tujuan: Mengetahui persepsi mahasiswa mengenai efektivitas peringatan kesehatan bergambar
pada kemasan rokok dalam meningkatkan motivasi mahasiswa untuk berhenti merokok.

Metode: Penelitian kualitatif ini bersifat eksploratoris dengan metode deskriptif. Pengumpulan
data dilakukan dengan cara wawancara mendalam. Informan penelitian berjumlah 15 mahasiswa
dari Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman yang dipilih melalui metode purposive sampling
dengan kriteria yaitu perokok aktif dan merokok sejak atau lebih dari 3 tahun yang lalu.
Hasil:1) Mahasiswa setuju dengan pencantuman peringatan kesehatan bergambar pada kemasan
rokok dengan alasan gambar tersebut dapat menakut-nakuti perokok akan dampak kesehatan dari
merokok. 2) Sebagian informan merasa takut dan menghindari gambar pada kemasan rokok dan
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cenderung merobek gambar, mengisolasi gambar atau mengganti kemasan rokok dengan kotak
lain yang dijual di pasaran. 3) Mahasiswa mengetahui dampak, penyakit dan gangguan kesehatan
dari perilaku merokok. 4) Gambar yang paling ditakuti oleh mahasiswa adalah gambar kanker
paru-paru dan gambar yang sering dipilih oleh mahasiswa adalah gambar perokok dan tengkorak.
5) Faktor adiktif dan lingkungan teman sebaya menjadi kendala utama dalam upaya berhenti
merokok oleh mahasiswa 6) Peringatan kesehatan bergambar dianggap kurang efektif
menghentikan perilaku merokok mahasiswa dalam waktu singkat.

Kesimpulan. Mahasiswa memiliki kecenderungan untuk berhenti merokok, jika ada dukungan
dari lingkungan sosial dan keluarga. Selain itu, perlu adanya komitmen pemerintah dan
masyarakat dalam mendistribusikan rokok dengan peringatan kesehatan bergambar organ tubuh
yang mengalami gangguan kesehatan kronis (paru-paru, tenggorokan, dan mulut).
Kata Kunci :Persepsi, Peringatan Kesehatan Bergambar, Rokok, Motivasi

PERCEPTION OF PICTORIAL HEALTH WARNING IN
CIGARETTE PACKAGE TO IMPROVE THE STUDENTS
MOTIVATION FOR QUITTING SMOKING IN THE FACULTY
OF AGRICULTURE UNIVERSITY MULAWARMAN 2015
Fauzi Wijaya1, Riza Hayati Ifroh2, Ef idiyanti Yasinta3, Yessika C4,
Yuli Astria , Ridwan Pramana
5

6

Abstract
Background: According to the Global Adult Tobbaco Survey (2008 - 2012), the eﬀectiveness of
pictorial health warnings on cigarette packs in an attempt to stop the smoking behavior of people in
Indonesia is 27.1% . Government Regulation No. 109 of 2012 and the Health Minister Regulation
No. 28 of 2013, since mid- 2014, the health warnings on cigarette packs in Indonesia must be
accompanied by pictures and warningthat have a single message. Based on data from Departement
of Health in East Kalimantan indicate that the number of active smokers in Samarinda has reached
26.4 % of the total population, equivalent to 264,000 population in 2013, the highest percentage of
smokers are 15-26 years old, where that included students.

Purpose: To determine student's perceptions about the eﬀectiveness of pictorial health warnings
on cigarette package to increase student motivation to stop smoking.

Methods: This qualitative study is exploratory descriptive method. The technique of data
collection by indepth interview. The informants are 15 students from the Faculty of Agriculture,
University Mulawarman selected through purposive sampling method with the criteria that active
smokers and smoking since or more than 3 years ago.

Results:1) Students agree with the inclusion of pictorial health warnings on cigarette package by
reason of such images can scare smokers from the health eﬀects of smoking. 2) Some informants
felt fear and avoid images on cigarette package and tend to tear the image, isolate picture or
replacing cigarettes with another box package sold in the market. 3) Students know the impact,
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diseases and health problems caused smoking. 4) Picture of the most feared by the students is a
picture of lung cancer and the image that is often chosen by the students are smokers and skull
image. 5) The addictive eﬀect and peers group factors become the main obstacle in the eﬀort to stop
smoking by students. 6) Pictorial health warnings are considered less eﬀective stop smoking
behavior of students in a short term.

Conclusion: Students have tendency to stop smoking, if there is support from social and family
environment. Government and society should have commitment to distribute cigarettes by
pictorial health warnings with chronic organ (lung, throat, and mouth).
Keywords: Perception, Pictorial Health Warning, Smoking, Motivation
Pendahuluan
G lob al You t h Tob acco Su r ve y (GY TS )
Indonesia tahun 2006 melaporkan lebih dari
1/3 ( 37,3 % ) pelajar biasa merokok, anak
laki-laki lebih tinggi dari perempuan, yaitu
pada anak laki-laki sebesar 61,3% sedangkan
pada anak perempuan 15,5%.[1]

Peringatan Kesehatan adalah informasi
mengenai bahaya merokok berupa gambar
dan tulisan.Informasi Kesehatan adalah
keterangan yang berhubungan dengan
kesehatan yang dicantumkan pada Kemasan
Produk Tembakau. Peringatan Kesehatan
Bergambar atau Pictorial Health Warning
(PHW) pada bungkus rokok telah digulirkan
sejak 24 Juni 2014. Indonesia Negara keenam
di ASEAN yang menerapkan kebijakan
serupa, setelah Singapura, Thailand, Brunei
D a r u s s a l a m , M a l ay s i a d a n V i e t n a m .
Pemerintah telah menyusun lima gambar dan
wajib dicantumkan di bagian wajah kemasan
bungkus rokok. Kelima gambar wajib itu
bertema, merokok menyebabkan kanker
mulut, merokok membunuhmu, merokok
sebabkan kanker tenggorokan, merokok
dekat anak berbahaya bagi mereka, serta
merokok sebabkan kanker paru-paru dan
bronkitis kronis. Pencantuman kelima
gambar tersebut, seluas 40% dari ukuran
muka dan belakang kemasan Rokok. Dan
masing-masing gambar diterapkan sebanyak
20% dari setiap variant nya (Permenkes RI no
28 th 2013). [ 2 ] Efektivitas peringatan
kesehatan bergambar pada kemasan rokok

dalam upaya menghentikan perilaku
merokok masyarakat di Indonesia hanya
sebesar 27,1% berdasarkan data Global Adult
Tobbaco Survey (2008 – 2012).[3]

Sedangkanjumlah perokok aktif di Samarinda
telah mencapai angka 26.4% dari jumlah
penduduk atau setara dengan 264.000 jiwa
pada tahun 2013, dengan persentase
tertinggi perokok usia 15 – 26 tahun, dimana
ke l o m p o k u s i a t e r s e b u t m e r u p a k a n
kelompok pelajar dan mahasiswa
berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi
Kalimantan Timur tahun 2003.[4] Penduduk
umur ≥ 10 tahun yang menjadi perokok setiap
hari sebesar 23,3 persen dan mantan
perokok 4,2 persen. Kabupaten/kota dengan
penduduk umur ≥ 10 tahun perokok setiap
hari tertinggi di Kutai Barat (27,6%) dengan
rerata merokok 15 batang/hari atau 14
b a t a n g / m i n g g u . [ 5 ] Fa ku l t a s Pe r t a n i a n
Universitas Mulawarman atau disingkat
Faperta Unmul, merupakan salah satu
fakultas pertama yang didirikan di bawah
naungan Universitas Mulawarman yang
terletak di Jalan Pasir Balengkong, Kelurahan
Gunung Kelua, Samarinda, Kalimantan Timur,
Indonesia. Mahasiswa Fakultas Pertanian
berjumlah sekitar 1324 mahasiswa. Pada 2
Oktober 2014 kegiatan pemancangan plang
perdana kawasan bebas asap rokok di
lingkungan fakultas yang berusia 51 tahun
ini.[6] Namun dengan adanya pemasangan
plang ini, mahasiswa di Fakultas Pertanian
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Unmul masih banyak yang merokok di sekitar
lingkungan kampus.
Kerangka Teori
Pengetahuan adalah informasi yang telah
dikombinasikan dengan pemahaman dan
potensi untuk menindaki yang diketahui atau
disadari ; yang kemudian melekat di benak
seseorang. Pengetahuan tidak dibatasi pada
deskripsi, hipotesis, konsep, teori, prinsip
dan prosedur yang benar atau berguna.[7]

Sikap merupakan reaksi atau respon tertutup
seseorang terhadap stimulus atau objek
tertentu. Sebuah manifestasi sikap itu tidak
dapat dilihat langsung, tetapi hanya dapat
ditafsirkan dari perilaku yang nampak. Sikap
juga melibatkan pikiran, perasaan, perhatian
dan gejala kejiwaan lain.[7]

Rasa takut merupakan mekanik bela diri.
Maksudnya bahwa rasa takut timbul dari diri
seseorang disebabkan adanya kecenderungan untuk membela diri sendiri dari bahaya
atau hanya perasaan yang tak enak terhadap
suatu hal. [8]

Efektivitas merupakan suatu konsep yang
sangat penting karena memberikan
gambaran mengenai keberhasilan dalam
mencapai sasaran[9]

Persepsi adalah proses yang memungkinkan
suatu organisme menerima dan menganalisis
informasi (Brian Fellows)[10]

Motivasi adalah suatu alasan yang menggerakkan, mempengaruhi dan mendorong
untuk melakukan suatu perbuatan[11]
Tujuan

Mengetahui persepsi mahasiswa mengenai
efektivitas peringatan kesehatan bergambar
pada kemasan rokok dalam meningkatkan
motivasi mahasiswa untuk berhenti merokok.
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Metode
Jenis penulisan ini adalah penelitian
deskriptif yang bersifat eksploratoris.
Penelitian ini dilakukan di Fakultas Pertanian
Universitas Mulawarman pada bulan april
2015. Sampel dalam penelitian ini adalah 15
orang yang dipilih melalui metodee purposive
sampling dengan kriteria yaitu perokok aktif
dan merokok sejak atau lebih 3 tahun lalu.
Data dikumpulkan melalui data primer
dengan metode wawancara yang dipandu
dengan Global Adult Tobacco Survey (GATS)
dan studi dokumentasi.
Hasil Penelitian dan Diskusi
Karakteristik Subyek Penelitian
Berdasarkan hasil penelitian diketahui
bahwa lama merokok subyek penelitian rata
–rata sudah sejak 5 tahun dengan mengkonsumsi 13 batang per harinya. Umur mulai
merokok subyek penelitian yakni 14-17
tahun, hal tersebut memperlihatkan bahwa
umumnya subyek penelitian sudah mengenal
rokok sejak bangku SMP. Semakin awal umur
seseorang untuk untuk merokok maka
semakin banyak rokok yang dihisapnya
sehingga semakin tinggi pula resiko orang
tersebut mendapatkan penyakit [12]

Alasan merokok pertama kali rata-rata mulai
dari mengikuti teman-teman. Gejala merokok
di kalangan remaja disebabkan oleh rasa
ingin tahu atau mencoba-coba pengalaman
baru, mencoba menghilangkan kejenuhan
ingin dianggap lebih jantan, ingin diterima di
kelompoknya atau pengaruh panutannya,
misal orang tua atau kakanya yang merokok,
dimana hal tersebut ditunjang oleh
mudahnya rokok didapatkan baik penjualan
maupun harganya.[12]

Variabel Penelitian

pindahin aja ke kotak baru”(FH)

1. Pengetahuan dan sikap

3.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui
bahwa rata-rata responden telah mengetahui
tentang Pictorial Health Warning (PHW)
sejak 8 bulanterakhir. Menurut responden
kegunaan dari PHW adalah untuk memperingatkan tentang bahaya merokok dan
m e n g u ra n g i j u m l a h p e ro ko k . A l a s a n
responden setuju dengan PHW karena untuk
mengingatkan perokok akan bahaya yang
ditimbulkan akibat merokok. Alasan
responden tidak setuju, karena gambargambar yang terdapat di PHW sudah
dianggap biasa dan percuma.

Pandangan mengenai dampak atau
ancaman kesehatan dari kebiasaan
merokok

Berikut hasil wawancara dengan informan
primer mengenai pengetahuan dan sikap
tentang peringatan kesehatan bergambar
“Oh iya tau, sekitar tujuh bulan yang lalu” (FH)

“Sudah tahu sejak gambarnya mulai dirilis
sekitar setahun” (MI)
2.

Ketakutan

Ketakutan subyek penelitian setelah
melihat PHW
Hasil penelitian bahwa subyek penelitian
beralasan takut karena perokok takut apa
yang terdapat di gambar PHW terjadi pada
dirinya sendiri. Subyek penelitian yang
beralasan tidak takut, karena perokok merasa
PHW, hanya sekedar gambar dan dapat
diganti dengan kotak lain. Upaya subyek
penelitian untuk menghindari PHW yang
dianggap gambar-gambar itu menakutkan
dengan mengisolasi gambar, merobek
gambar, mengganti kotak dengan kotak rokok
lain.

“Ngeliat gambarnya aja yang takut agak ngeri,
imajinasi kalo itu memang terjadi kayak gitu”
(LJ)

“Ketakutan sih enggak,tapi jorok aja, cuma
gambar doang bisa dibuka atau enggak

Ancaman

Dampak atau ancaman kesehatan dari
kebiasaan subyek penelitian yang merokok
yaitu gangguan saluran pernafasan, kanker
paru-paru, tubuh merasa cepat lelah, batuk
berdarah, dan impotensi.

“Yang dirasakan saat ini misalnya olahraga
pernafasan agak berat enggak seperti dulu
saat enggak merokok mungkin agak sehat
pernafasannya agak panjang kalau setelah
merokok agak berat” (HR)
“Batuk berdarah, paru-paru”(FA)
“Ancaman kanker paru-paru impoten,” (FH)

4.

Persepsi E ikasi

Keefektifan PHW menghentikan merokok
Subyek penelitian menganggap bahwa PHW
tidak efektif menghentikan kebiasaan
merokok karena tergantung diri sendiri
dimana PHW hanya merupakan gambargambar biasa yang hanya sekedar himbauan.
Berikutini penuturan subyek penelitian

“Kayaknya enggak terlalu efektif ya kalo orang
sudah lama merokok ya gak mandang mau
gambar kayak apapun kalo mereka sudah
kebiasaan sudah kecanduan” (LJ)

“Sangat-sangat tidak efektif menurut saya
pribadi karena namanya orang sudah
kecanduan itu ya enggak peduli” (WR)

5.

Pa n d a n g a n M a k n a Pe r i n g a t a n
Kesehatan Bergambar

U r u t a n ga m b a r m e n a ku t k a n - t i d a k
menakutkan
Dari penelitian bahwa gambar yang paling
ditakuti oleh subyek penelitian adalah
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merokok sebabkan kanker paru-paru.
Menurut alasan dari subyek penelitian
merokok sebabkan paru-paru paling
menakutkan karena langsung melihatkan
kerusakan organ vital bagian dalam, dan
gambar tersebut dianggap menunjukan
gambar orang yang sudah meninggal.Dan
gambar yang sering dipilih oleh mahasiswa
adalah gambar perokok dan tengkorak
(merokok membunuhmu), karena gambar
tersebut dianggap paling tidak menakutkan
karena tidak menggambarkan langsung
bahaya atau dampak dari merokok. PHW
yang sering ditemukan subyek penelitian di
tempat penjualan adalah merokok
menyebabkan kanker mulut. Sedangkan
PHW yang jara ng ditemukan subyek
penelitian di tempat penjualan rokok adalah
merokok dekat anak berbahaya bagi
mereka.Oleh karena itu subyek penelitian
memilih PHW untuk dikonsumsi adalah
gambar perokok dan tengkorak (merokok
membunuhmu) karena gambar dianggap
biasa dan tidak menunjukan adanya penyakit.
Motivasi Berhenti Merokok
1.

PHW dapat menghentikan kebiasaan
merokok

Berdasarkan hasil penelitian PHW dapat
menghentikan kebiasaan merokok karena
perokok takut jika terjadi kelainan pada
d i r i nya . S e d a n gka n P H W t i d a k d a p a t
menghentikan kebiasaan merokok karena
untuk berhenti merokok harus berdasarkan
niat dan sugesti dari diri perokok itu sendiri.
2.

Motivasi keinginan subyek penelitian
berhenti merokok

Para subyek penelitian memiliki keinginan
untuk berhenti merokok. Upaya yang
dilakukan subyek penelitian untuk dapat
berhenti merokok adalah mengurangi jumlah
batang rokok yang dikonsumsi setiap hari,
mencari kegiatan yang lebih positif dan
menghindari lingkungan teman yang
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merokok. Rata-rata keyakinan subyek
penelitian bahwa merasa yakin dapat
berhenti merokok ≥50%. Dan berhenti
merokok merupakan kebutuhan karena efek
kesehatan yang akan ditimbulkan bersifat
jangka panjang. Sedangkan berhenti
merokok akan mengurangi pengeluaran dana
yang bias digunakan untuk masa depan.
Berhenti merokok bukan merupakan suatu
kebutuhan karena merasa dirinya bukan
perokok akut.
Kesimpulan
Menurut hasil penelitian diketahui bahwa
rata-rata subyek penelitian telah mengetahui
PHW sejak 8 bulan terakhir. Subyek
penelitian merasa takut dan lebih memilih
untuk menghindari gambar yang ada pada
kemasan rokok. Subyek penelitian
mengetahui dampak pada kesehatan dari
perilaku merokok, gambar yang paling
ditakuti oleh subyek penelitian adalah
menyebabkan kanker paru-paru. merokok
membunuhmu merupakan gambar yang
paling sering dipilih oleh subyek penelitian.
Kendala utama untuk berhenti merokok
adalah faktor adiktif dan lingkungan sebaya,
sehingga peringgatan kesehatan bergambar
kurang efektif,.
Saran
Komitmen pemerintah dan masyarakat
dalam mendistribusikan rokok dengan
peringatan kesehatan bergambar sangat
diperlukan terutama organ tubuh yang
mengalami gangguan kesehatan kronis
(paru-paru, tenggorokan dan mulut). Selain
itu dukungan dari lingkungan sosial dan
keluarga sangat mempengaruhi subyek
penelitian untuk berhenti merokok.
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Gambar 1. Subyek Penelitian Mengurutkan
Peringatan Kesehatan Gambar dari
yang paling menakutkan hingga tidak
menakutkan

Gambar 3. Subyek Penelitian Menunjukkan
Peringatan Kesehatan Bergambar
yang paling sering ditemukan di penjual
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Gambar 2. Peneliti melakukan wawancara
mendalam kepada Subyek Penelitian

KAWASAN TANPA ROKOK DI LINGKUNGAN SEKOLAH
Alfano Septiansyah
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Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Email: alfanoseptiansyah@rocketmail.com

Abstrak

Sangat ironis ketika mengetahui banyaknya pelajar yang mencoba merokok hingga akhirnya
kecanduan untuk merokok. Atas dasar ingin terlihat lebih trendy, merokok seperti lifestyle yang
harus dituruti, bahkan hingga ke lingkungan sekolah. Padahal, larangan untuk tidak merokok di
lingkungan sekolah sudah ditetapkan pada peraturan di tiap sekolah atau sekolah yang memiliki
program Kawasan Tanpa Rokok. Dengan cara melakukan penyuluhan tentang dampak dan bahaya
mereokok yang dilakukan secara bertahap, tidak serta merta membuat para pelajar berhenti
merokok begitu saja. Survei yang dilakukan terhadap 542 siswa dan siswi di SMA Negeri 1 Setu,
dengan melakukan penelitian memakai metode pembagian angket, 85% diantaranya tidak pernah
merokok. 6% berhenti merokok, dan 9% masih merokok. Siswa atau siswi yang tidak merokok
adalah mayoritas perempuan. Mereka yang berhenti merokok adalah mereka yang memiliki niat
dan motivasi yang kuat untuk berhenti merokok dengan dibantu terapi seft. Sedangkan masih ada
9% atau sekitar 50 pelajar yang masih melakukan aktivitas mubazir itu. Alasan yang paling banyak
ditemukan adalah karena faktor lingkungan atau teman sebaya yang masih merokok bahkan
mengajak kembali untuk merokok. Adiksi nikotin rokok begitu pekat terhadap mental para pelajar.
Perlu dilakukan pemantauan secara berkala oleh guru-guru agar pelajar tidak kembali merokok di
lingkungan sekolah. Sedangkan dalam lingkungan masyarakat, perlu dukungan dan kesadaran dari
para pedagang untuk tidak menjual rokok kepada para pelajar serta tidak memberi tempat untuk
para pelajar yang terbiasa nongkrong di warung sembari merokok.
Kata Kunci: Kawasan Tanpa Rokok, pelajar, merokok

Abstract

It is ironic when ind that too many of students who try smoking and eventually addicted to
smoking. On the basis of want to look more trendy, smoking as a lifestyle that must be
obeyed, even down to the school. In fact, a ban on smoking in the school is already set on
the regulations in each school or schools that have programs “Kawasan Tanpa Rokok”. By
way of doing counseling about the eﬀects and dangers of smoking is done in stages, does
not necessarily make students stop smoking. A survey of 542 male and female students in
SMA Negeri 1 Setu, to conduct research using the method distribution of the
questionnaire, 85% of whom had never smoked. 6% quit smoking, and 9% were current
smokers. The students who do not smoke are the majority of women. Those who quit
smoking are those who have the intention and strong motivation to stop smoking with the
help of therapy seft. While there are still 9% or about 50 students who still do that wasteful
activity. The most common reason is due to environmental factors or peers who still
smoke even invited back for a smoke. Cigarette nicotine addiction is so concentrated on
the mental students. Monitoring needs to be done regularly by teachers to students do not
return to smoking in the school. While in the community, need the support and awareness
of the traders not to sell cigarettes to students and do not provide a place for students who
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used to hang out in the shop while smoking.

Keywords: Kawasan Tanpa Rokok, student, smoke

1. PENDAHULUAN

1.2. METODE

Program Kawasan Tanpa Rokok di SMA
Negeri 1 Setu sudah dilaksanakan sejak tahun
2013. Tepatnya dideklarasikan pada tanggal
30 Mei 2013. Pada tahun 2014, saya dipercaya
untuk memimpin program Kawasan Tanpa
Rokok selama satu tahun. Bersama rekanrekan tim Kawasan Tanpa Rokok, saya
mengadakan program kerja yang salah
satunya berupa penyuluhan dampak dan
bahaya merokok yang dilakukan secara
bertahap. Tidak hanya di SMA Negeri 1 Setu,
penyuluhan bahaya merokok dan dampak
merokok pun dilaksanakan di SMP Negeri 1
Setu. Setelah dilakukan monitoring oleh
pihak Pukesmas Setu dan Dinas Kesehatan
Kabupaten Bekasi, SMA Negeri 1 Setu
dinyatakan sebagai salah satu sekolah terbaik
yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok di
Kabupaten Bekasi dan mendapatkan
SmokeCheck®dari Dinas Kesehatan
Kabupaten Bekasi.

Dengan cara pembagian angket kepada
seluruh siswa dan siswi SMA Negeri 1 Setu
yang bertuliskan: “Apakah dengan adanya
program Kawasan Tanpa Rokok di sekolah
Anda, sudah benar-benar membuat Anda
berhenti merokok?” dengan option yang
diberikan adalah: “a. Ya (berhenti merokok)
b. Tidak (masih merokok) c. Tidak pernah
merokok”. Dengan penuh rasa kasih sayang
terhadap teman-teman, saya mengingatkan
untuk menjunjung rasa kejujuran dengan
cara mengisi angket tersebut dengan jujur
dan tak ada yang perlu ditakuti, karena tidak
ada pengaruhnya terhadap nilai.

1.1 M E L A K U K A N S U R V E I U N T U K
MENGETAHUI JUMLAH PEROKOK DAN
NON PEROKOK SEBAGAI TOLOK UKUR
PROGRAM KAWASAN TANPA ROKOK
DI SMA NEGERI 1 SETU

Setelah melaksanakan beberapa penyuluhan
tentang dampak dan bahaya merokok yang
dilakukan secara bertahap terhadap siswa
dan siswi di SMA Negeri 1 Setu, saya beserta
tim Kawasan Tanpa Rokok di SMA Negeri 1
Setu berinisiatif untuk melakukan survei
kepada seluruh siswa dan siswi SMA Negeri 1
Setu yang saat itu berbarengan dengan
monitoring yang dilakukan oleh Dinas
Kesehatan Kabupaten Bekasi terhadap
Program Kawasan Tanpa Rokok di SMA
Negeri 1 Setu.
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1.3 HASIL

Dari hasil pengumpulan data yang dilakukan
oleh Tim Kawasan Tanpa Rokok SMA Negeri 1
Setu, menunjukan data bahwa dari 542 murid
SMA Negeri 1 Setu ada 6% atau 31 murid
berhenti merokok, 9% atau 52 murid masih
merokok, dan 85% atau 459 murid tidak
pernah merokok. Setelah saya bertanya
kepada beberapa murid yang lain, ternyata
m e re k a ya n g t i d a k p e r n a h m e ro ko k
didominasi oleh perempuan, hanya sebagian
kecil laki-laki yang tidak pernah merokok.

2. INFORMASI UMUM

w

2.1 PENULISAN FORMAT MATEMATIKA

w
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)
8.)
9.)
10.)
11.)
12.)
13.)
14.)
15.)

Jumlah kelas dan murid di SMA
Negeri 1 Setu
a : X IPA 1
b : X IPA 2
c : X IPA 3
d : X IPA 4
e : X IPS 1
f : X IPS 2
g : X IPS 3
h : X BAHASA
i : XI IPA 1
j : XI IPA 2
k : XI IPA 3
l : XI IPA 4
m: XI IPS 1
n : XI IPS 2
o : XI IPS 3

= 40 murid
= 30 murid
= 42 murid
= 40 murid
= 32 murid
= 36 murid
= 33 murid
= 25 murid
= 36 murid
= 34 murid
= 45 murid
= 45 murid
= 30 murid
= 32 murid
= 34 murid

V
=
J u m l a h
m u r i d
=
a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m+n+o = 542
murid

w
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)
8.)
9.)
10.)
11.)
12.)
13.)
14.)
15.)

J u m l a h m u r i d ya n g b e r h e n t i
merokok di SMA Negeri 1 Setu
a : X IPA 1
b : X IPA 2
c : X IPA 3
d : X IPA 4
e : X IPS 1
f : X IPS 2
g : X IPS 3
h : X BAHASA
i : XI IPA 1
j : XI IPA 2
k : XI IPA 3
l : XI IPA 4
m: XI IPS 1
n : XI IPS 2
o : XI IPS 3

= 0 murid
= 1 murid
= 3 murid
= 7 murid
= 4 murid
= 2 murid
= 2 murid
= 0 murid
= 3 murid
= 2 murid
= 3 murid
= 1 murid
= 2 murid
= 0 murid
= 1 murid

X = Jumlah murid yang berhenti merokok =
a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m+n+o = 31
murid

1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)
8.)
9.)
10.)
11.)
12.)
13.)
14.)
15.)

Jumlah murid yang masih merokok
di SMA Negeri 1 Setu
a : X IPA 1
b : X IPA 2
c : X IPA 3
d : X IPA 4
e : X IPS 1
f : X IPS 2
g : X IPS 3
h : X BAHASA
i : XI IPA 1
j : XI IPA 2
k : XI IPA 3
l : XI IPA 4
m: XI IPS 1
n : XI IPS 2
o : XI IPS 3

= 0 murid
= 2 murid
= 1 murid
= 3 murid
= 4 murid
= 0 murid
= 4 murid
= 0 murid
= 0 murid
= 0 murid
= 4 murid
= 5 murid
= 10 murid
= 11 murid
= 8 murid

Y = Jumlah murid yang masih merokok =
a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m+n+o= 52
murid

w
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)
8.)
9.)
10.)
11.)
12.)
13.)
14.)
15.)

Jumlah murid yang tidak pernah
merokok di SMA Negeri 1 Setu
a : X IPA 1
b : X IPA 2
c : X IPA 3
d : X IPA 4
e : X IPS 1
f : X IPS 2
g : X IPS 3
h : X BAHASA
i : XI IPA 1
j : XI IPA 2
k : XI IPA 3
l : XI IPA 4
m: XI IPS 1
n : XI IPS 2
o : XI IPS 3

= 40 murid
= 35 murid
= 38 murid
= 30 murid
= 24 murid
= 34 murid
= 27 murid
= 25 murid
= 33 murid
= 32 murid
= 38 murid
= 35 murid
= 18 murid
= 21 murid
= 25 murid

Z = Jumlah murid yang tidak pernah
m
e
r
o
k
o
k
=
a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m+n+o=459
murid
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w

Persentase jumlah murid yang
berhenti merokok, masih merokok,
dan tidak pernah merokok.

X = Jumlah murid yang berhenti merokok =
31 murid
=

Y = Jumlah murid yang masih merokok = 52
murid
=

Z = Jumlah murid yang tidak pernah
merokok = 459 murid

Gambar 3: Melakukan terapi seft kepada
salah satu murid yang masih aktif merokok

=

3. ILUSTRASI
3.1 FOTO KEGIATAN

Gambar 4: Monitoring program Kawasan
Tanpa Rokok di SMA Negeri 1 Setu
oleh Puskesmas Setu

Gambar 1: Saat memberikan materi
kepada peserta penyuluhan dampak
dan bahaya merokok di SMA Negeri 1 Setu

Gambar 5: Melakukan penyuluhan dampak
dan bahaya merokok di SMP Negeri 1 Setu
bersama Puskesmas Setu

Gambar 2: Para peserta penyuluhan dampak
dan bahaya merokok di SMA Negeri 1 Setu
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Gambar 6: Para peserta penyuluhan dampak
dan bahaya merokok di SMP Negeri

Gambar 9: Pembagian angket kepada
siswa dan siswi

Gambar 7: Monitoring program Kawasan
Tanpa Rokok di SMA Negeri 1 Setu
oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi

Gambar 8: Penggunaan SmokeCheck®
oleh salah satu siswa di SMA Negeri 1 Setu
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3.2 TABEL
Tabel 1: Beberapa program kerja Kawasan Tanpa Rokok di SMA Negeri 1 Setu
Tanggal

Agenda

Lokasi

1

28 Januari – 27 Februari 2014

SMA Negeri 1 Setu

2

18 Februari 2014

Penyuluhan
dampak dan bahaya
merokok kepada
siswa dan siswi
SMA Negeri 1 Setu

3

2 April 2014

4

14 Mei 2014

No

Monitoring oleh
Puskesmas Setu
Penyuluhan
dampak dan bahaya
merokok kepada
siswa dan siswi
SMP Negeri 1 Setu
bersama
Puskesmas Setu
1.) Monitoring oleh
Dinas Kesehatan
Kabupaten Bekasi
2.) Melakukan
survei terhadap
murid-murid SMA
Negeri 1 Setu
dengan cara
membagikan
angket.

SMA Negeri 1 Setu
SMP Negeri 1 Setu

SMA Negeri 1 Setu

Tabel 2: Jumlah murid perokok dan non perokok di SMA Negeri 1 Setu pada tahun 2014
Kelas

X IPA 1
X IPA 2
X IPA 3
X IPA 4
X IPS 1
X IPS 2
X IPS 3
X BAHASA
XI IPA 1
XI IPA 2
XI IPA 3
XI IPA 4
XI IPS 1
XI IPS 2
XI IPS 3
Jumlah
Jumah paling sedikit
Jumlah paling banyak
Rata-rata
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BERHENTI MEROKOK
0
1
3
7
4
2
2
0
3
2
3
1
2
0
1
31
0
7
2.07

MASIH MEROKOK
0
2
1
3
4
0
4
0
0
0
4
5
10
11
8
52
0
11
3.47

TIDAK PERNAH MEROKOK

40
35
38
30
24
34
27
25
33
32
38
39
18
21
25
459
18
40
30.60
Total Jumlah

Jumlah Murid
40
38
42
40
32
36
33
25
36
34
45
45
30
32
34

542
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EVALUASI KINERJA
ADVOKASI KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ROKOK
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DI PERIODE FEBRUARI 2011 s.d. JANUARI 2015
Valentina Sri Wijiyati
SATUNAMA, Jl. Sambisari No. 99 Dusun Duwet, Desa Sendangadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten
Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55285 INDONESIA, E-mail: wiji.darkie@gmail.com

Abstrak

Peraturan Daerah (Perda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) merupakan mandat Undangundang (UU) Republik Indonesia (RI) No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Kebijakan KTR
merupakan (1) determinan sosial kesehatan, (2) sarana, dan (3) perwujudan upaya pemenuhan
hak asasi manusia atas kesehatan, hak anak, dan hak perempuan. Forum Jogja Sehat Tanpa
Tembakau (JSTT) memprakarsai advokasi kebijakan untuk mendorong pemberlakuan Perda KTR
di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Raperda KTR masuk dalam Program Legislasi Daerah
(Prolegda) Tahun 2012 di DIY, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Sleman. Di Kota Yogyakarta,
Raperda KTR masuk di Prolegda Kota Yogyakarta Tahun 2013. Dinamika politik di DIY
menunjukkan bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menjadi elemen dominan
yang menentang legislasi Perda KTR. Di ranah eksekutif, ketiadaan teladan membuat Dinas
Kesehatan tidak asertif mendukung legislasi Perda KTR. Hingga Januari 2015 tidak ada satu pun
dari keempat raperda yang disahkan. Setelah berulang diluncurkan, Raperda KTR di DIY,
Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta terhenti di Prolegda 2014. Sementara di Kabupaten
Bantul, Raperda KTR terhenti di Prolegda Kabupaten Bantul 2013. DPRD di DIY memiliki
komitmen politik rendah terhadap pemenuhan hak asasi manusia atas kesehatan, hak anak, dan
hak perempuan terkait pengendalian konsumsi hasil tembakau. Forum JSTT perlu menagih
komitmen politik para pemangku kepentingan dengan (1) memastikan tata kelola organisasi yang
transparan, akuntabel, dan partisipatif, (2) meningkatkan intensitas pemantauan legislasi, (3)
mengoptimalkan sinergi dengan media massa, serta (4) menguatkan dukungan penyintas
ketiadaan kebijakan KTR (anak dan perempuan).

Kata kunci:kebijakan, Kawasan Tanpa Rokok, Forum Jogja Sehat Tanpa Tembakau, Daerah
Istimewa Yogyakarta, komitmen politik.

Abstract

Local regulation on smoke-free area is the mandate of Republic of Indonesia Act Number
36 Year 2009 on Health. Smoke-free policy is (1) social determinant of health, (2)
instrument, adn (3) the manifestation of the ful illment of right to health, child rights, and
women's rights. Forum Jogja Sehat Tanpa Tembakau (JSTT) initiated policy advocacy to
endorse local regulation on smoke-free area in Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). The
drafts included in the local legislation program of DIY (2012), Bantul District (2012),
Sleman District (2012), and Yogyakarta Municipality (2013). Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan (PDIP) shared the action against the legislation process. In the executive side,
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the absence of example of the high rank of icials reduce the commitment of the local
agencies to support the legislation. Till January 2015, no drafts enacted as local
regulation. In DIY, Sleman District, and Yogyakarta Municipality, the drafts stopped on
2014 while in Bantul District it stopped on 2013. This situation shows the absence of
political commitment of local parliaments on human rights, child rights, and women's
rights regarding tobacco control. JSTT need to delivers the actions toward (1)
internalitation of transparency, accountability, and participation in its governance, (2)
increasing legislation monitoring, (3)optimizing the sinergy with mass media, and (4)
optimizing the support from the survivors.
Keywords:policy, smoke-free area, Forum Jogja Sehat Tanpa Tembakau, Daerah Istimewa
Yogyakarta, political commitment.

1. PENDAHULUAN

Indonesia dikenal luas sebagai 'benteng
terakhir' industri rokok. Ada juga yang
menyebut Indonesia sebagai surga industri
rokok. Anggapan ini merujuk kepada
lemahnya peraturan perundang-undangan
terkait pengendalian konsumsi hasil
tembakau di Indonesia. Selain itu, fakta
menunjukkan industri rokok yang
mengalami 'sunset' di negara-negara maju
memindahkan cengkeramannya ke Indonesia
sebagai salah satu negara sasaran. Kedua
fakta ini saling berkelindan menjadi sebab
dan akibat satu untuk yang lain.

Pemangku kepentingan di Indonesia
bukannya tinggal diam. Terkait pengendalian
konsumsi hasil tembakau, ada banyak
kelompok di masyarakat sipil yang menyerukan perlindungan hak asasi manusia atas
kesehatan, perlindungan anak, perlindungan
perempuan, serta pengurang-an kemiskinan.
Kerja pengendalian konsumsi hasil tembakau
bukannya tidak membawa hasil, namun jalan
memenangkan hak rakyat masih panjang.

Salah satu entitas yang tumbuh dalam kerja
pembelaan hak asasi manusia terkait
pengendalian konsumsi hasil tembakau
adalah Forum Jogja Sehat Tanpa Tembakau
(JSTT). Keberadaan dan kerja-kerja JSTT
membagi warna tersendiri di kalangan
masyarakat sipil terutama di Daerah
Istimewa Yogyakarta (DIY).

Tulisan ini menyoroti kinerja advokasi
kebijakan pengendalian konsumsi hasil
tembakau yang dilakukan oleh JSTT. Secara
khusus, yang diangkat adalah kerja JSTT
dalam legislasi Peraturan Daerah (Perda)
Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di DIY. Periode
yang dikaji dibatasi pada periode antara
kelahiran JSTT (Februari 2011) hingga awal
periode legislasi tahun 2015 (Januari 2015).
Jika biasanya kajian berpusat pada praktik
baik yang membawa keberhasilan, tulisan ini
berangkat justru dari pengalaman kerja JSTT
yang belum membuahkan hasil yang
ditargetkan di waktu yang ditentukan.

Kajian ini menggunakan pendekatan
kualitatif yang memadukan kajian dokumen
serta kisah yang dituturkan para informan.
Informan yang membagikan kisah terdiri dari
para pegiat JSTT (dari organisasi non
pemerintah, dari lembaga studi di
universitas, serta mantan staf ahli anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/DPRD)
dan jurnalis.

Pada akhirnya, kajian ini bermaksud menggambarkan kerja JSTT. Selain itu, kajian ini
juga menguraikan re leksi para informan atas
kerja JSTT.

Bagi JSTT, kajian ini menjadi umpan balik atas
keberadaan dan kerjanya. Dalam kerangka
yang lebih luas, kajian ini bisa membagi
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pembelajaran untuk kerja-kerja advokasi
kebijakan yang dilakukan oleh pihak dan di
daerah lain.
2. JSTT DAN ADVOKASI KEBIJAKAN KTR
DI DIY
2.1 Pro il JSTT2
JSTT dibentuk pada 13 Februari 2011.
Pembentukan wadah ini didahului oleh
lokakarya para pegiat masyarakat sipil dari
berbagai sektor. Lokakarya ini diprakarsai
oleh Indonesia Institute for Social
Development (IISD). Seusai lokakarya yang
menguatkan pengetahuan partisipan tentang
MPOWER itu, para pihak yang hadir dalam
lokakarya bersepakat untuk membangun
wadah kerja pembelaan hak asasi manusia
terkait pengendalian tembakau di DIY.
MPOWER merupakan strategi kerja
pengendalian konsumsi hasil tembakau yang
mencakup (1) Monitor Penggunaan
Te m b a k a u d a n P e n c e g a h a n n y a , ( 2 )
Perlindungan terhadap Asap Tembakau, (3)
Optimalkan Dukungan untuk Berhenti
Merokok, (4) Waspadakan Masyarakat akan
Bahaya Tembakau, (5) Eliminasi iklan,
Promosi dan Sponsor terkait Tembakau, dan
(6) Raih Kenaikan Cukai Tembakau.

Forum JSTT lahir dari keprihatinan para
aktivis dan masyarakat di lingkungan
akademisi (kampus), organisasi non
pemerintah (ornop), dan juga para pekerja
kesehatan di DIY. Lembaga-lembaga tersebut
antara lain adalah (1) Perkumpulan Idea, (2)
PLIP Mitra Wacana, (3) Yayasan Kanker
Indonesia (YKI) Cabang DIY, (4) GEBRAK, (5)
REWANG, (6) LAKPESDAM NU PC Bantul, (7)
PKK Kota Yogyakarta, (8) Ikatan Bidan
Indonesia (IBI) DIY, (9) Perkumpulan
Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) DIY,
(10) Forum Pelajar Nusantara (FPN)
Yogyakarta, (11) Lembaga Konsumen
Yogyakarta (LKY), (12) IISD, dan (13) PKU
Bantul.
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Dari kalangan akademisi kampus ada (1)
Muhammadiyah Tobacco Control Centre
(MTCC), (2) Fakultas Kedokteran dan Ilmu
Keperawatan Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta (FKIK UMY), dan (3) Quit Tobacco
Indonesia Universitas Gadjah Mada (QTI
UGM).

Sedangkan anggota pribadi maupun lembaga
pemerintah berasal dari (1) B3KS DIY, (2)
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DIY,
(3) Badan Narkotika Nasonal (BNN) DIY, (4)
Dinas Kesehatan (Dinkes) DIY, (5) Dinkes
Kota Yogyakarta, (6) Dinkes Kabupaten
Sleman, (7) Dinkes Kabupaten Bantul, (8)
Dinkes Kabupaten Gunungkidul, (9) Dinkes
Kabupaten Kulon Progo, (10) Badan
Lingkungan Hidup (BLH) Kota Yogyakarta,
(11) Balai Pencegahan dan Pengobatan
Penyakit Paru (BP4), dan (12) Biro Hukum
DIY.
2.2 Perspektif Kebijakan Publik

Kebijakan KTR merupakan (1) determinan
sosial, (2) sarana, dan (3) perwujudan upaya
pemenuhan hak asasi manusia (HAM) atas
kesehatan, hak anak, dan hak perempuan.
Ko nve n s i W i n a ( 1 9 9 3 ) m e n e g a s k a n
kewajiban negara untuk menghormati,
melindungi, dan memenuhi hak asasi
manusia. Pemenuhan kewajiban ini dapat
digenapi dengan simultan menerapkan
model perlakuan khusus (af irmative action),
alokasi spesi ik, serta pengarusutamaan.

Dengan kerangka model pemenuhan HAM,
maka penghormatan, perlindungan, dan
pemenuhan hak asasi manusia atas
kesehatan tidak bisa dilakukan hanya oleh
Kementerian Kesehatan dan jajarannya
namun harus diarusutamakan di seluruh
sektor kementerian. Hal ini terutama karena
prinsip HAM terutama prinsip
ketidakterbagian serta kesalingtergantungan
dan kesalingmemengaruhi. Kedua prinsip ini
mewujud dalam terkaitnya pengendalian
konsumsi hasil tembakau tidak hanya dengan
HAM atas kesehatan namun juga dengan HAM

atas pendidikan, perlindungan anak,
perlindungan perempuan, perlindungan
orang miskin, serta pengurangan risiko
bencana.

Di sisi lain, penghormatan, perlindungan,
pemenuhan HAM atas kesehatan tidak bisa
dilakukan hanya dengan mengobati mereka
yang sakit. Perlu kebijakan yang bisa menjaga
mereka yang sehat. Dalam kerangka ini,
kebijakan KTR menjadi determinan sosial
dan sarana penghormatan, perlindungan, dan
pemenuhan HAM atas kesehatan.

Sementara itu, pejuang hak asasi manusia
menyerukan bahwa hak atas pembangunan
dan kebijakan publik tidak hanya melulu
terkait manfaat. Hak atas pembangunan juga
mencakup akses, partisipasi, serta
kontrol/kendali.

Roem Toppatimasang1 menjelaskan bahwa
unsur kebijakan publik ada tiga; isi, tata
laksana, dan budaya. Untuk mengubah
kebijakan publik, maka perlu tindakan
mencampuri dan mengubah (1) isi kebijakan
publik, (2) tata laksana dan orang-orang
pengambil-pelaksana kebijakan, serta (3)
cara pandang dan kebiasaan yang hidup
dalam masyarakat.

Masih terkait dengan kebijakan publik,
Indonesia memiliki Undang-undang (UU)
Republik Indonesia (RI) No. 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
UU KIP memandatkan bahwa informasi
publik mencakup informasi yang dihasilkan,
disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau
diterima oleh Badan Publik yang berkaitan
dengan penyelenggara dan penyelenggaraan
n e ga ra d a n / a t a u p e nye l e n g ga ra d a n
penyelenggaraan Badan Publik lainnya sesuai
dengan Undang-undang ini serta informasi
lain yang berkaitan dengan kepentingan
publik.

Sementara itu, UU KIP memandatkan
cakupan baru atas badan publik. Menurut UU
KIP, badan publikadalah lembaga eksekutif,

legislatif, yudikatif, dan badan lain yang tugas
pokoknya berkaitan dengan penyelenggara
dan penyelenggaraan negara, yang sebagian
atau seluruh dananya bersumber dari APBN
dan/atau APBD, atau organisasi non
pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh
dananya bersumber dari APBN/APBD,
sumbangan masyarakat, dan/atau luar
negeri.

Jadi, sebagaimana dimandatkan oleh UU KIP,
maka JSTT merupakan bagian badan publik.
Dengan demikian, segala informasi yang
dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim,
dan/atau diterima oleh JSTT merupakan
informasi publik. JSTT memangku kewajiban
untuk transparan dan akuntabel di hadapan
publik.
2.3 Perda KTR dan Hak Asasi Manusia
(HAM)

Perda KTR merupakan bagian penjabaran UU
No. 11 Tahun 2005 tentang Rati ikasi
Kovenan Hak Ekonomi Sosial Budaya
(EKOSOB). Pasal 12 Kovenan Hak EKOSOB
menyebutkan “Negara Pihak dalam Kovenan
ini mengakui hak setiap orang untuk
menikmati standar tertinggi yang dapat
dicapai atas kesehatan isik dan mental.” Hak
atas udara yang lebih bersih dan lebih sehat
merupa hak asasi manusia. Karenanya ketika
bahkan seorang warga negara memilih
mencederai hak asasinya atas kesehatan,
n e ga ra te t a p m e n g e m b a n ke wa j i b a n
menghormati-melindungi-memenuhi hak
asasi manusia atas kesehatan. Kebijakan yang
membiarkan apalagi memfasilitasi
pencederaan hak asasi manusia atas
kesehatan (misal dengan menyediakan ruang
untuk merokok di KTR) adalah pelanggaran
hak asasi manusia atas kesehatan. Hingga
saat ini ada upaya penyesatan kesadaran
dengan istilah 'hak konstitusional' untuk
merokok. Upaya penyesatan itu hanya akan
mencederai hak asasi manusia yang merupa
harkat dan martabat manusia. Terangbenderang bahwa hak asasi manusia lebih
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utama daripada 'hak konstitusional'.

Perda KTR juga merupa amanat UU Nomor 36
Tahun 2009 tentang Kesehatan (terutama
Pasal 115), serta Peraturan Bersama Menteri
Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor
188/Menkes/PB/I/2011 - Nomor 7 Tahun
2 0 1 1 te n t a n g Pe d o m a n Pe l a ks a n a a n
Kawasan Tanpa Rokok.

Selain itu, Perda KTR merupa perwujudan
komitmen atas perlindungan anak dari
ancaman paparan asap rokok orang lain.
Indonesia berkomitmen melindungi anak
melalui Keppres No. 36 Tahun 1990 tentang
Pengesahan Konvensi Hak Anak. Komitmen
perlindungan anak ditegaskan dengan UU No.
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Terkhusus perlindungan hak anak atas
kesehatan, Peraturan Menteri Negara
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak RI No. 12 Tahun 2011 tentang Indikator
Kabupaten / Kota Layak Anak, dalam Pasal 10
huruf i menyatakan : 'Indikator Kabupaten /
Kota Layak Anak untuk klaster kesehatan
dasar dan kesejahteraan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi : ….
Tersedia kawasan tanpa rokok'.

Dalam konteks otonomi daerah, Perda KTR
merupa bagian perwujudan pemenuhan
urusan kesehatan yang adalah urusan wajib
kedua pemerintah daerah sebagaimana
termaktub dalam Pasal 32 Permendagri No.
13 Tahun 2006.

Terkait target pemenuhan HAM di kebijakan,
diwartakan oleh Kompas, Rabu (17/4/2013),
Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan
Penyehatan Lingkungan Kementerian
Kesehatan RI, Prof. dr. Tjandra Yoga Aditama,
SpP(K), menyatakan semua provinsi harus
memiliki peraturan tentang pencegahan dan
penanggulangan dampak merokok terhadap
kesehatan. Pada tahun 2014 ditargetkan
semua provinsi di Indonesia memiliki aturan
hukum perihal KTR.
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2.4 Kerja JSTT untuk Advokasi Kebijakan
Pengendalian Konsumsi Hasil Tembakau3
Dalam usia dininya, Forum JSTT telah
menginisiasi Naskah Akademik dan Raperda
Kawasan Tanpa Rokok (KTR) bagi DIY dan
kabupaten/kota di dalamnya. Raperda yang
kemudian bisa didorong menjadi raperda
prakarsa DPRD ada di DIY, Kota Yogyakarta,
Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Sleman.

Bentuk hukum peraturan daerah dipilih
dengan pertimbangan kekuatan lebihnya
dibandingkan dengan peraturan kepala
daerah. Perda lebih mengikat dan terjamin
keberlanjutannya karena proses
pembentukan, pemberlakuan, dan
p e r u b a h a n nya m e l i b a t ka n l e g i s l a t i f .
Ke k u a t a n i n i s e i r i n g d e n g a n w a t a k
p e m b e n t u ka n p e rd a ya n g t i d a k b i s a
dikatakan mudah. Di sisi lain, peraturan
kepala daerah ---peraturan gubernur,
peraturan bupati, peraturan walikota--- lebih
mudah disusun namun sekaligus juga lebih
mudah diubah sewaktu-waktu oleh kepala
daerah tanpa perlu melibatkan DPRD.
Forum JSTT juga memfasilitasi anggota untuk
bekerja sama dalam berbagai kegiatan. Upaya
ini mencakup antara lain peringatan Hari
Tanpa Tembakau Sedunia 31 Mei 2011
bersama Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta
dengan melakukan aksi di 4 (empat) titik
Kota Yogyakarta. Kegiatan lain adalah unjuk
wicara di radio (RRI Pro Satu Yogyakarta,
Radio Sonora, Radio Gemma) mengenai KTR,
bahaya asap rokok, dan upaya pengendalian
tembakau di Indonesia.
Forum JSTT juga berpartisipasi dalam Diskusi
Publik Perempuan dan Paradoks Sosial
Rokok di PSKK UGM. Selain itu Forum JSTT
juga melakukan kampanye melalui jejaring
sosial Facebook, serta menggandeng elemen
masyarakat lain seperti Persatuan Orangtua
Peduli Pendidikan (Saranglidi), Asosiasi
Pedagang Kaki Lima DIY, Forum Anak Sleman,
Forum Pusat Informasi dan Konseling Remaja
Sleman, dan Aliansi FAKES DIY. Dengan

g e r a k a n i n i , Fo r u m J S T T b e r u p a y a
m e n g ko m u n i k a s i k a n g a g a s a n b u k a n
melarang orang merokok, akan tetapi
mendorong inisiasi aturan yang melindungi
warga masyarakat dari bahaya asap rokok.
Melalui upaya-upaya ini, Forum JSTT
membagi kesadaran kepada pemangku
kepentingan tentang perlunya DIY yang
ruang publiknya benar-benar menjadi
kawasan tanpa rokok, demi penghormatan
harkat dan martabat manusia yang terwujud
d a l a m p e n gh o r m a t a n , p e rl i n d u n ga n ,
pemenuhan, serta pemajuan hak asasi
manusia.

JSTT juga beberapa kali menjadi nasarumber
dalam forum-forum diskusi baik di
universitas maupun di kalangan SKPD di DIY.
Menjelang Hari Tanpa Tembakau Sedunia
2013 bahkan JSTT diundang menjadi
narasumber di diskusi yang diselenggarakan
oleh Jurusan Pemerintahan Universitas
Brawijaya.
Secara kronologis, kerja advokasi yang
dilakukan JSTT khusus untuk mendorong
Perda KTR antara Februari 2011 s.d. Januari
2015 mencakup :

(1) empat kegiatan perancangan naskah
akademik Rancangan Perda (Raperda) DIY
tentang KTR, Raperda Kabupaten Bantul
tentang KTR, Raperda Sleman tentang KTR,
dan Raperda Kota Yogyakarta tentang KTR

(2) audiensi-dengar pendapat dengan Ketua
d a n B a d a n L e g i s l a s i ( B a l e g ) D e wa n
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah
Istimewa Yogyakarta,

(3)audiensi-dengar pendapat dengan
anggota DPRD Kabupaten Bantul,
(4) audiensi-dengar pendapat dengan Ketua
DPRD Kabupaten Sleman,

(5) audiensi-dengar pendapa dengan anggota
DPRD Kota Yogakarta,

(6) revisi naskah akademik menurut UU RI

No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan, dan

(7) pemantauan proses legislasi. Raperda
KTR masuk dalam Program Legislasi Daerah
(Prolegda) Tahun 2012 di DIY, Kabupaten
Bantul, dan Kabupaten Sleman. Di Kota
Yogyakarta, Raperda KTR masuk di Prolegda
Kota Yogyakarta Tahun 2013.

Hampir seluruh kegiatan JSTT diselenggarakan dengan pendanaan mandiri dari
kontribusi lembaga-lembaga anggotanya.
Kegiatan awal untuk lokakarya penyusunan
naskah akademik perda saja yang didukung
oleh IISD.

Upaya JSTT membuahkan hasil dengan
masuknya Raperda KTR menjadi raperda
prakarsa DPRD di DIY, Kabupaten Sleman,
Kabupaten Bantul, serta Kota Yogyakarta.
Dinamika politik di DIY menunjukkan bahwa
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
(PDIP) menjadi elemen dominan yang
menentang legislasi Perda KTR. Dalam
audiensi JSTT dengan DPRD DIY, salah satu
anggota Fraksi PDIP di DPRD DIY mengaku
sebagai perokok pasif dan mendukung
legislasi Perda KTR. Namun selang beberapa
hari kemudian, dalam wawancara yang
dimuat di Koran Tempo, yang bersangkutan
berbalik menentang legislasi Perda KTR di
DIY. Hingga ujung periode kajian ini, yang
bersangkutan tetap berseberangan dengan
prakarsa legislasi Perda KTR.

Dalam satu forum yang diselenggarakan oleh
Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, salah satu
anggota DPRD Kota Yogyakarta dari Fraksi
PDIP menyatakan ia bergabung dengan Baleg
untuk membajak Raperda KTR.

Setelah berulang diluncurkan, Raperda KTR
di DIY, Kabupaten Sleman, dan Kota
Yogyakarta terhenti di Prolegda 2014. Di
Kabupaten Sleman, Raperda KTR tiba-tiba
dibatalkan pengesahannya menjelang rapat
paripurna 2013. Disampaikan oleh
Sekretariat DPRD Kabupaten Sleman bahwa
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Pimpinan DPRD Kabupaten Sleman masih
perlu melakukan kajian atas Raperda
tersebut. Alasan yang janggal dan tidak bisa
dijelaskan hingga kajian ini dilakukan. Yang
menambah pengalaman buruk di Kabupaten
Sleman, proses legislasi Perda KTR di
Kabupaten Sleman juga diwarnai proses
keuangan yang tidak transparan dan tidak
akuntabel.

Di Kabupaten Bantul, Raperda KTR terhenti
di Prolegda Kabupaten Bantul 2013. Fraksifraksi penentang legislasi Perda KTR
berulang 'walk out' sehingga rapat paripurna
tidak kunjung kuorum dan berulang
dibatalkan di 2013.

Di ranah eksekutif, ketiadaan teladan
membuat satuan kerja perangkat daerah
(SKPD) yang bertanggung jawab, dalam hal
ini Dinas Kesehatan, tidak asertif mendukung
legislasi Perda KTR. Hal ini dijumpai terutama
di DIY dan Kabupaten Bantul.

Hingga Januari 2015 tidak ada satu pun dari
keempat raperda yang disahkan. Tentangan
oleh elemen-elemen di DPRD menjadi
pengalaman ironis karena keempat raperda
merupakan raperda prakarsa DPRD.

Terbengkalainya legislasi Perda KTR di DIY
dan tiga kabupaten/kota menjadi penanda
lemahnya komitmen legislator atas (a)
penghormatan, perlindungan, dan
pemenuhan hak asasi manusia atas
kesehatan serta (b) perlindungan anak.
Prakarsa kabupaten-kota layak anak yang
diupayakan oleh eksekutif di DIY dan
kabupaten-kota mendapatkan tantangan
justru dari legislator di DIY yang membuat
legislasi Perda di DIY dan tiga kabupaten/
kota tentang KTR terbengkalai.
Anak merupa bagian kelompok rentan, juga
terkait paparan asap rokok orang lain.
Kepentingan terbaik untuk anak diamanatkan menjadi pertimbangan utama segala
pengambilan kebijakan. Terhentinya legislasi
Perda KTR di DIY dan tiga kabupaten/kota
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menandakan bahwa kepentingan terbaik
untuk anak belum menjadi pertimbangan
utama pengambilan kebijakan di DIY.

Terhentinya legislasi Perda KTR tentang KTR
yang diwarnai upaya beberapa pihak untuk
mereduksi substansi pengaturan KTR
menumbuhkan kekhawatiran dikorbankannya kepentingan anak dan penghormatanperlindungan-pemenuhan hak asasi manusia
atas kesehatan karena merembesnya
kepentingan pencari rente dalam
pengambilan kebijakan.
2.5 Evaluasi atas Kinerja JSTT di
Legislasi Perda KTR Di DIY dan Tiga
Kabupaten/Kota

Berdasarkan catatan kerjanya, JSTT sudah
menerapkan perspektif kebijakan publik
sebagaimana dipaparkan Roem
Toppatimasang. Selain itu, perspektif model
penghormatan, perlindungan, dan
pemenuhan HAM juga diterapkan dengan
mendekati kerja advokasi dari perspektif
kesehatan, anak, kemiskinan, perempuan,
serta lingkungan dan kebencanaan.
Namun jika dikaitkan dengan keberadaan UU
KIP, JSTT belum menunjukkan kinerja yang
patut diteladani. Dalam dua tahun pertama
periode kerja JSTT, informasi administratif
dan kesekretariatan bisa diakses dengan
prinsip nondiskriminasi, namun informasi
keuangan belum JSTT belum sampai di
tataran yang dimandatkan UU KIP.

Dokumen kerja JSTT dan juga re leksi para
informan menunjukkan masuknya Raperda
KTR di Prolegda DIY, Prolegda Kabupaten
Sleman, Prolegda Kabupaten Bantul, juga
Prolegda Kota Yogyakarta merupakan
capaian yang paling bermakna. Apalagi jika
capaian ini ditempatkan dalam konteks
pembuat kebijakan di DIY dan kabupaten/
kotanya yang justru memiliki perilaku yang
tak merdeka dari kecanduan rokok.
Selain itu, di tengah situasi yang membuat
pesimis berhadapan dengan mandegnya

legislasi Perda KTR di keempat daerah, JSTT
bisa menanggapi somasi dan gugatan yang
mengatasnamakan petani tembakau. Somasi
dan gugatan dilayangkan kepada JSTT karena
pemakaian nama dengan frase 'tanpa
tembakau'. Majelis hakim di Pengadilan
N e g e r i ( P N ) Ko t a Yo g ya k a r t a p e r l u
mendapatkan apresiasi karena menolak
gugatan senilai total Rp 1,248 miliar. Para
informan menganggap pengalaman ini
sebagai capaian bermakna JSTT sesudah
memasukkan Raperda KTR di Prolegda
keempat daerah.

Sementara itu, para informan menuturkan
bahwa sesungguhnya JSTT sudah memiliki
keunggulan dalam kerja advokasi. Beberapa
butir yang disampaikan para informan :

(1) T i n j a u a n k e b i j a k a n y a n g
komprehensif karena latar belakang
anggotanya yang bervariasi dari
akademisi bidang kesehatan, hukum,
ekonomi, politik, juga organisasi non
pemerintah yangbekerja untuk hak
anak, hak perempuan, serta advokasi
anggaran.
(2) Dinamika forum yang peka dan
tanggap atas situasi yang dihadapi.
JSTT bisa luwes berkomunikasi
dengan para pihak di eksekutif dan
terutama legislatif untuk
mengupayakan terobosan-terobosan
dalam memecah kebuntuan proses
legislasi Perda KTR di keempat
daerah.

(3) Konsistensi melakukan pengawalan
proses di advokasi kebijakan.
(4) Jaringan yang luas di kalangan
eksekutif dan legislatif, mengingat
keanggotaan JSTT yang sudah lama
bekerja di lingkungan DIY.

(5) Sebagian besar anggota memiliki
kesadaran dan elan atas
transparansi, akuntabilitas, dan
partisipasi terkait kerja organisasi.

Hal ini terbukti dalam administrasi
kesekretariatan yang dibangun di
periode dua tahun pertama kerja
2011-2013. Selain itu juga
sumbangan dan keterlibatan para
anggota untuk kerja-kerja JSTT.

(6) Kerja JSTT sudah merangkul forum
anak sebagai wadah penyintas
absennya kebijakan pengendalian
konsumsi hasil tembakau.

Namun, para informan juga menunjukkan
beberapa butir kelemahan yang masih
disandang oleh JSTT. Mereka menengarai
kelemahan ini turut menyumbang pada
belum tuntasnya kerja legislasi Perda KTR di
keempat daerah. Butir-butir yang disebutkan
oleh para informan mencakup :
(1) J ST T b e l u m m e m i l i k i re n c a n a
stretagis yang bisa menuntun kerja
secara berkesinambungan.

(2) JSTT belum memiliki prosedur
operasi standar yang bisa
menjelaskan kewenangan serta tugas
pokok fungsi masing-masing bagian.

(3) Ketiadaan transparansi keuangan
JSTT.

(4) Soliditas JSTT masih tergantung
kepada pribadi-pribadi beberapa
orang pengurus inti.

(5) Kerja JSTT belum menjangkau pihakpihak yang 'berseberangan' dengan
kerja pengendalian konsumsi hasil
tembakau. Hingga kajian ini ditulis,
JSTT belum menjangkau komunitas
pekerja seni dan pegiat olahraga, dua
komunitas yang gencar didekati oleh
industri rokok. Selain itu, JSTT belum
m e m i l i k i s t ra te g i s o l i d u n t u k
meningkatkan kesadaran para
perokok. Dan dengan somasi serta
gugatan yang mengatasnamakan
petani tembakau, JSTT disadarkan
bahwa kerja JSTT belum menyapa

217

petani tembakau.

(6) J ST T b e l u m m e n j a n g k a u p a ra
penyintas secara lebih intens. JSTT
sudah menggandeng forum anak,
namun belum berkolaborasi dengan
jejaring pekerja hak perempuan
maupun komunitas penyintas terkait
dampak asap rokok seperti
komunitas penyandang kanker.
(7) J S T T b e l u m s e c a r a i n t e n s
menggalang dukungan dari
komunitas jurnalis dan media massa
maupun media baru.
(8) Pasca periode dua tahun pertama
kerja, akun media baru (Facebook)
JSTT tak dioptimalkan
penggunaannya.

(9) Hasil kerja JSTT dalam advokasi
kebijakan Perda KTR sangat
tergantung kemauan politik DPRD di
keempat daerah.

Berdasarkan peta keunggulan dan
ke l e m a h a n t e r s e b u t , p a ra i n f o r m a n
mengajukan saran sebagai berikut :
(1) JSTT menata piranti organisasi
berupa anggaran dasar, anggaran
rumah tangga, serta prosedur
operasi standar dengan memastikan
partisipasi seluruh anggota dalam
proses penataan. Penataan ini untuk
m e m a s t i ka n t ra n s p a ra n s i d a n
akuntabilitas JSTT kepada publik.

(2) JSTT melengkapi dokumen kerja
dengan perencanaan strategis yang
mencakup dimensi waktu jangka
pendek, jangka menengah, dan
jangka panjang.
(3) JSTT merintis skema penggalangan
dana yang berkelanjutan.

(4) JSTT merawati jejaring yang sudah
dimiliki serta memperluasnya
dengan menjangkau kelompok
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perempuan, pekerja seni, komunitas
olahraga, jurnalis dan media massa,
serta komunitas penyintas absennya
kebijakan pengendalian konsumsi
hasil tembakau (misal penyintas
kanker).

(5) Bersama dengan jejaring, JSTT
menyegarkan kembali advokasi
kebijakan Perda KTR di keempat
da erah . Momentu m keh adi ran
anggota DPRD baru periode 20142019 perlu ditanggapi optimal.

(6) JSTT mengintensi kan penggunaan
akun media baru untuk melakukan
kampanye penyadaran publik atas
pentingnya pengendalian konsumsi
hasil tembakau demi penghormatan,
perlindungan, dan pemenuhan hak
asasi manusia.

3. SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Keberadaan JSTT merupakan hal yang
bermakna. Salah satu penanda kebermaknaan ini adalah somasi dan gugatan yang
dilayangkan kepada JSTT.

Kajian dokumen kerja serta re leksi para
informan menunjukkan bahwa sesungguhnya JSTT sudah melakukan upaya terbaik
untuk mendorong lahirnya Perda KTR di DIY,
Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, serta
Kota Yogyakarta. JSTT sudah berupaya
mencampuri dan mengubah isi kebijakan,
tata laksana dan pembuat-penatalaksana
kebijakan, serta pemahamankesadaran
kebijakan yang hidup di khalayak.

Selain itu, JSTT juga sudah berupaya
melakukan pengarusutamaan dengan
mendasarkan advokasi pada perspektif HAM
yang komprehensif; bicara HAM atas
kesehatan seraya bicara hak anak, hak
perempuan, pengurangan kemiskinan, serta
pengurangan risiko bencana dan lingkungan.

Namun, berhadapan dengan rendahnya
komitmen pembuat kebijakan atas

penghormatan, perlindungan, dan
pemenuhan hak asasi manusia terkait
pengendalian konsumsi hasil tembakau,
maka upaya JSTT perlu ditingkatkan lagi.

Rekomendasi para informan untuk menagih
komitmen politik pengambil kebijakan di DIY
dan tiga kabupaten/kota bisa disarikan
menjadi butir-butir :
(1) meningkatkan intensitas pemantauan legislasi,
(2) mengoptimalkan sinergi dengan
media massa sebagai 'perpanjangan
lidah' dan penguat tekanan, dan

(3) menguatkan dukungan anak dan
perempuan, serta penyintas
ketiadaan kebijakan KTR.

Ketiga sari butir rekomendasi itu mensyaratkan satu butir rekomendasi lain berupa
internalisasi transparansi, akuntabilitas, dan
partisipasi dalam gerak JSTT.
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To p p a t i m a s a n g . , Ro e m . " M e r u b a h
Kebijakan Publik," hand out pelatihan
community organizer, tak berangka tahun.

Bagian ini dikutip dari dokumen pro il
JSTT sebagaimana disajikan dalam
Laporan Kerja 2011-2013.

Bagian ini juga memuat kutipan dari
dokumen pro il JSTT sebagaimana
disajikan dalam Laporan Kerja 20112013.
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Abstrak

Perda No 5 Tahun 2008 yang telah diberlakukan setahun setelahnya yaitu pada tahun 2009
masih belum diterapkan pada semua sarana di kota Surabaya. Pada sarana KTR masih dijumpai
tidak adanya papan larangan merokok, dijumpai puntung rokok dan asbak, serta aktivitas jual beli
rokok. Sedangkan pada sarana KTM yaitu tempat umum dan tempat kerja beberapa tidak
disediakannya ruang khusus merokok. Tujuan dari survei adalah mendapatkan gambaran opini
masyarakat kota Surabaya mengenai KTR 100%.

Survei dilakukan di semua kecamatan di kota Surabaya yaitu 31 kecamatan. Pada masing –
masing kecamatan diambil satu kelurahan dan sampel kelurahan ditentukan secara proporsional.
Sampel sebanyak 501 warga yang tinggal di kota Surabaya dan memiliki Kartu Tanda Penduduk.

Hasil menunjukkan dukungan warga kota Surabaya terhadap KTR 100% sebesar 33,53%
sangat mendukung dan 57,88% mendukung. Sedangkan sebesar 7,58% tidak mendukung, 0,2%
sangat tidak mendukung, dan 0,8% tidak tahu. Dukungan warga Surabaya terhadap KTR 100%
pada sarana lebih dari 50% warga Surabaya mendukung. Sarana tersebut antara lain sarana
kesehatan, sarana pendidikan, sarana ibadah, sarana transportasi, tempat umum, dan tempat
kerja. Dengan adanya dukungan warga Surabaya terhadap KTR 100% maka menguatkan
pengembangan peraturan KTR 100% di kota Surabaya.
Kata Kunci : survei, opini publik, KTR 100%

Abstract

Regulation No. 5 of 2008 which was enacted a year after in 2009 has not been implemented to all
facilities in Surabaya city. At smoke free area, there were no smoking forbidden boards and found
cigarette butts, ashtrays, cigarettes trading activity. At smoke restricted area, there some public
places and workplaces not included the smoking room. The purpose of the survey is to gain an
overview of public opinion of Surabaya about 100% smoke free area.

The survey was conducted in all the districts in Surabaya city which the total was 31 districts. At
each district samples taken in one sub-district which proportionally determined. Total sample was
501 people who living in Surabaya city and have identity cards.
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The results showed that Surabaya citizens about 100% smoke free area was 33.53% strongly
support and 57.88% support. While 7.58% Surabaya citizens about 100% smoke free
areaunsupport, 0.2% strongly unsupport, and 0.8% did not know. The support for 100% smoke
free area based on the facility was more than 50% of Surabaya citizens. Such facilities include health
facilities, educational facilities, religious facilities, transportation, public places and workplaces. By
the support of Surabaya citizens about 100% smoke free area will strengthen the regulatory
development about 100% smoke free area in Surabaya city.
Keyword : survey, public opinion, 100% smoke free area
1. PENDAHULUAN

Pada tahun 2008, perokok di Indonesia
menduduki peringkat ketiga terbesar di
dunia (4,8%) setelah Cina (30%) dan India
(11,2%)1. Usia pertama kali merokok kian
muda. Menurut data Riskesdas (2013)
proporsi usia pertama kali merokok pada usia
3-4 tahun di Jawa Timur sebesar 0,1% ; usia 59 tahun sebesar 1,8%. 2 Semakin muda
seseorang merokok semakin sulit berhenti
merokok. Proporsi merokok menurut
kebiasaan di Jawa Timur pada usia ≥ 10 tahun
sebesar 23,9% perokok setiap hari dan 5,0%
perokok kadang – kadang.2

Di Indonesia pada beberapa daerah telah
memberlakukan peraturan terkait rokok
yaitu Kawasan Tanpa Rokok sejumlah 60
peraturan. Kota Surabaya merupakan kota di
Indonesia yang berinisiatif menciptakan
peraturan tentang rokok di tempat umum.
Pada tahun 2008 terbentuklah Peraturan
Daerah no 5 Tahun 2008 tentang Kawasan
Ta n p a Ro ko k d a n K awa s a n Te rb a t a s
Merokok. Dalam kurun setahun dilakukan
sosialisasi peraturan tersebut dan sejak
tahun 2009 mulai diberlakukan Perda No 5
Tahun 2008 di kota Surabaya.

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) terdiri dari 5
sarana yaitu sarana kesehatan, sarana
pendidikan, sarana ibadah, sarana
transportasi, dan sarana kegiatan anak –
anak. Dalam implementasinya kekuatan
hukum dalam penegakan Perda No 5 Tahun
2008 masih belum berjalan dengan baik.
Evaluasi yang dilaksanakan oleh Dinas
Kesehatan Kota Surabaya pada sarana

kesehatan pada beberapa tempat ditemukan
puntung rokok dan asbak di kawasan
tersebut, belum adanya papan larangan tidak
merokok yang sesuai (pencantuman sanksi
terhadap pelanggaran – Perda No 5 Tahun
2008), dijumpai kegiatan merokok dan
promosi produk rokok di sarana kesehatan
sebesar 52,9%.3 Kawasan Terbatas Merokok
(KTM) terdiri dari 2 sarana yaitu sarana
tempat umum dan sarana tempat kerja.

Mayoritas pada tempat umum dan tempat
kerja tidak disediakan tempat khusus
merokok yang sesuai Perda No 5 Tahun 2008.
Sebesar 8,5% tempat khusus merokok tidak
sesuai perda, tempat khusus merokok di
dalam gedung sebesar 15,5%, di luar gedung
tidak sesuai perda sebesar 2,5%, sedangkan
tempat khusus merokok yang sesuai perda
hanya sebesar 0,5%. Selain itu, masih adanya
tanda dilarang merokok yang tidak sesuai
Perda No 5 Tahun 2008 sebesar 8,5% dan
tidak terpasang di semua pintu sebesar
60,0%.4

Dengan adanya KTR dapat mencegah
paparan terhadap asap rokok, mencegah
terjadinya gangguan kesehatan seperti alergi
(asma), infeksi saluran perrnafasan atas dan
bawah, penyakit jantung, dan kanker. Hal ini
disebabkan asap yang dihasilkan oleh rokok
mengandung partikel debu yang dapat masuk
ke saluran pernafasan dan terjadi proses
in lamasi di dalam tubuh. Adanya KTR
melindungi perokok aktif dan perokok pasif
terhadap risiko kesehatan yang ditimbulkan.
Selain itu, mencegah terjadinya bahan
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HASIL

pencemar di dalam ruang.

Dengan adanya survei opini publik bertujuan
unt uk mendapa tkan gamb aran opin i
masyarakat kota Surabaya mengenai KTR
100%.
METODE

Desain dalam survei ini adalah cross sectional.
Survei dilakukan di semua kecamatan di kota
Surabaya yaitu 31 kecamatan. Pada masing –
masing kecamatan diambil satu kelurahan
dan sampel kelurahan ditentukan secara
proporsional. Sampel sebanyak 501 warga
yang tinggal di kota Surabaya dan memiliki
Kartu Tanda Penduduk. Data dianalisis secara
deskriptif dan disajikan dengan tabel dan
persentase.

Survei dilakukan di setiap kecamatan di kota
Surabaya dengan jumlah 31 kecamatan dan
diwakili oleh satu kelurahan. Kelurahan
tersebut yaitu Dr. Soetomo, Embong Kaliasin,
Jepara, Kapasan, Perak Utara, Wonokusumo,
Kemayoran, Bulak Banteng, Kenjeran, Kapas
Madya Baru, Airlangga, Wonorejo, Kutisari,
Gunung Anyar Tambak, Menur Pumpungan,
Kalisari, Kupang Krajan, Jagir, Karang Pilang,
P ra d a h K a l i ke n d a l , B a l a s K l u m p r i k ,
Siwalankerto, Ketintang, Karah, Tandes, Simo
Mulyo, Kalianak, Klakah Rejo, Benowo, Lidah
Kulon, dan Lontar. Pada survei opini publik
jumlah responden laki – laki dan wanita
sebagai berikut :

Gambar 1. Jenis Kelamin Responden
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Gambar 2. Usia Responden

Gambar 3. Jenis Pendidikan Responden

Gambar 4. Jenis Pekerjaan Responden

Gambar 5. Dukungan Warga Surabaya Terhadap KTR 100%
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Berdasarkan Karakteristik responden 34%
berjenis kelamin laki- laki. Kelompok usia
terbanyak yang masuk dalam 37 – 47 tahun
yaitu sebanyak 29 %. Sedangkan yang masuk
ke dalam usia remaja 18 – 25 tahun yaitu
sebanyak 13 %.

Berdasarkan jenis pendidikan responden
terbanyak adalah SMA yaitu sebanyak 44,5 %
sedangkan yang paling sedikit adalah D1
yaitu sebanyak 0,2 %. Jenis pekerjaan
responden cukup beragam. Mulai dari petani,
pekerja harian, PNS, swasta, wiraswasta,
pensiunan, tidak bekerja maupun pekerjaan
lain.

Berdasarkan jenis pekerjaan responden yang
terbanyak adalah dalam kategori lain – lain
yaitu pekerjaanselain petani, buruh tani, PNS,
karyawan swasta, wiraswasta, tidak bekerja,
pensiunan.

Hasil menunjukkan dukungan warga kota
Surabaya terhadap KTR 100% sebesar
33,53% sangat mendukung dan 57,88%
mendukung. Sedangkan sebesar 7,58% tidak
mendukung, 0,2% sangat tidak mendukung,
dan 0,8% tidak tahu. Sehingga total
responden yang mendukung sebesar 91,4%
responden mendukung perda KTR
100%akan tetapi berdasarkan fasilitas
beberapa responden memiliki jawaban yang
berbeda. Seperti pada fasilitas yang
mendapat dukungan paling tinggi untuk
pelaksanaan KTR 100% yaitu kelompok
sarana fasilitas kesehatan sebesar 97,8%,
diikuti dengan fasilitas pendidikan sebesar
97,4%, tempat ibadah sebesar96,8%,
transportasi sebesar95,8 %,
perkantoransebesar93,4%, fasilitas umum
sebesar87,6%, restoran 87,4%. Secara
umum dukungan warga Surabaya terhadap
KTR 100% pada sarana lebih dari 50% warga
Surabaya mendukung pada masing – masing
sarana yaitu sarana kesehatan, sarana
pendidikan, sarana ibadah, sarana
transportasi, tempat umum, dan tempat
kerja.
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Untuk mengetahui persepsi responden
mengenai lebih penting mana mengenai hak
masyarakat untuk mendapatkan udara bebas
yaitu sebanyak 471 responden (94%), dan
hanya 27 responden (5,4%) menyatakan
bahwa hak perokok lebih penting
dibandingkan dengan hak masyarakat.

Berdasarkan status merokok sebanyak 89
orang atau sebesar 17,8% merupakan
perokok. Umur pertama kali merokok mulai
dari 7 tahun. Dan terdapat 56,2% diantaranya
yang berusia kurang dari 18 tahun.

Pada survei ditanyakan mengenai pendapat
apabila Pemkot Surabaya memberlakukan
PERDA KTR agar semua bangunan tertutup
yang digunakan oleh publik (mall, restoran,
supermarket, angkutan umum, sekolah,
masjid, rumah sakit, dll) TANPA ASAP ROKOK
menunjukkan hasil hampir seluruh (484/
96,6%) responden setuju. Beberapa alasan
dikemukakan yaitu mengganggu privasi
sebanyak 127 (25,3%) responden,
m e l i n d u n g i ke s e h a t a n 2 9 1 ( 5 8 , 1 % ) ,
mencemari lingkungan 95 (19 %) responden.

Di kota Jakarta sebesar 73% masyarakat
mendukung perluasan Kawasan Dilarang
Merokok menjadi Kawasan tanpa Rokok.5
Kota Surabaya memerlukan adanya
monitoring dalam pelaksanaan terkait
kawasan tanpa rokok. Di Kota Bogor setiap 4
bulan sekali dilakukan monitoring dan
evaluasi di dalam gedung yaitu tidak adanya
orang merokok di dalam ruangan, tidak
adanya ruang khusus merokok, terdapat
tanda larangan dilarang merokok di setiap
pintu masuk gedung, tidak tercium asap
rokok, tidak ditemukan asbak/ korek api di
dalam ruangan, tidak ada puntung rokok di
dalam ruangan, tidak ditemukan segala
sesuatu yang mengindikasikan sponsor,
promosi, dan iklan rokok, tidak ditemukan
penjualan rokok.6

Gambar 6. Dukungan Warga Surabaya Terhadap KTR 100% Menurut Sarana

KESIMPULAN

Wa rga S u ra b aya m e n d u ku n g a d a nya
peraturan KTR 100% di sarana kesehatan,
sarana pendidikan, sarana ibadah, sarana
transportasi, tempat umum, dan tempat
kerja. Melalui dukungan warga Surabaya
terhadap KTR 100% maka menguatkan
pengembangan peraturan KTR dan KTM
menjadi KTR 100% di kota Surabaya.
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Abstrak

Pemerintah Indonesia berupaya menurunkan konsumsi rokok, namun adanya roda ekonomi
dalam industri rokok melibatkan banyak lapisan masyarakat seperti; pengusaha rokok, petani
tembakau, pekerja pabrik rokok, penjual rokok mulai dari supermarket hingga pedagang asongan,
belum lagi pajak cukai yang dikenakan terhadap produk rokok, sangat membantu jalannya
perekonomian Indonesia, sehingga pemerintah harus menyiasatinya dengan bijaksana karena
rokok bukan hanya aspek ekonomi saja dan yang tak kalah lebih penting adalah aspek kesehatan
yang perlu ditinjau oleh pemerintah, khususnya bagi anak dan remaja Indonesia.

Merokok adalah fenomena yang berbahaya yang terus menyebar dan mengancam kehidupan
dunia. Sekitar 50% remaja lak-laki dan 10% remaja perempuan dunia menjadi perokok. Merokok
adalah faktor risiko utama terkena kanker, penyakit jantung, dan penyakit pada pernapasan. Angka
kematian terus meningkat dari 5 juta pada 2010 menjadi 10 juta dalam dekade dekat ini. Selain itu
biaya kesehatan seluruh dunia akibat merokok telah diperkirakan menghabiskan miliaran dolar.

Penelitian ini menggunakan metode literature review dengan analisis berbagai kebijakan
pemerintah terkait rokok. Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun
2009 mengatur larangan menjual rokok kepada remaja yang dijelaskan pada pasal 25 larangan
rokok dijual kepada anak dibawah usia 18 (delapan belas) tahun, serta pengaturan tentang iklan
rokok yang bertujuan menghindarkan rokok dari anak dan remaja sesuai ketentuan pasal 27
diantara lain; mencantumkan penandaan/tulisan 18+ dalam iklan Produk Tembakau, tidak
ditujukan kepada anak, remaja, dan/atau wanita hamil, dan tidak menggunakan tokoh kartun
sebagai model iklan. Namun dengan data terus meningkatnya jumlah perokok menunjukkan
aturan ini kurang protektif, karena hanya menerapkan sanksi administratif bagi pelanggar
ketentuan, untuk itu sangatlah diperlukan proteksi lebih dari pemerintah seperti sanksi pidana
atau denda bagi penjual rokok ke anak dibawah 18 tahun, pajak rokok yang tinggi, serta aturan yang
harus diperketat mengingat iklan rokok kebanyakan menggambarkan kesan megah, eksklusif,
inspiratif maupun jenaka yang dengan mudahnya membuat remaja terkesan dengan iklan
tersebut.
Berhenti merokok secara substansial mengurangi risiko berbagai penyakit. Sebuah penelitian
mengungkapkan bahwa perbandingan penghentian merokok daripada terus merokok akan
berhubungan dengan penurunan depresi, cemas, stress, serta meningkatkan mood dan kualitas
hidup. Untuk itu pengendalian merokok oleh pemerintah dengan memperketat aturan tentang
rokok dan iklan rokok terkhusus terhadap remaja, maka tentunya akan meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat, khususnya remaja.Kata Kunci: Rokok, Remaja, Kebijakan pemerintah
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1. PENDAHULUAN
Merokok merupakan suatu fenomena
berbahaya yang terus menyebar dan
mengancam kehidupan didunia. Sekitar 50%
remaja laki-laki dan 10% remaja perempuan
di seluruh dunia menjadi perokok. Dampak
rokok yang dapat terjadi seperti kanker,
penyakit jantung dan penyakit pernafasan.
Angka kematian akibat rokok juga terus
meningkat dari 5 juta pada 2010 menjadi 10
juta dalam dekade dekat ini. Selain itu biaya
kesehatan seluruh dunia akbat merokok telah
diperkirakan menghabiskan dana miliaran
dolar.

Indonesia merupakan negara terbesar
kelima dalam produksi tembakau. Pada tahun
2008 konsumsi rokok di Indonesia mencapai
225.000.000.000 batang. Selain itu,
prevalensi perokok di Indonesia mencapai
36,5% dan menempatkan Indonesia di posisi
ketiga negara dengan konsumsi rokok
terbanyak.

Pemerintah Indonesia telah merumuskan
Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang
kesehatan sebagai upaya mengurangi
dampak bahaya merokok. Secara tegas
Undang-Undang tersebut telah mengatur
segala kebijakan terkait produksi, peredaran
dan penggunaan zat adiktif. Selain itu, diatur
pula ketentuan untuk mencantumkan
peringatan kesehatan dan penetapan
kawasan tanpa rokok. Menindak lanjuti hal
tersebut pemerintah juga merumuskan
kebijakan lain sebagai pelaksana amanat
yang telah tercantum dalam Undang-Undang
tersebut.
Namun Indonesia menempati empat
besar negara konsumsi rokok didunia.

Hingga saat ini kebijakan terkait tentang
rokok di Indonesia masih merupakan suatu
polemik dan membutuhkan perdebatan yang
panjang. Mengingat akan hak setiap warga
negara untuk sehat dan sejahtera
sebagaimana yang telah tercantum dalam

Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang
dasar hal ini seharusnya tidak perlu tejadi.
Selain itu, berdasar hasil kajian yang telah
dilakukan dibeberapa negara menunjukkan
bahwa kebijakan merupakan suatu cara yang
efektif dalam mengendalikan tembakau
maupun menghentikan konsumsi rokok.
Berdasarkan permasalahan tersebut, maka
peneliti bermaksud untuk melakukan kajian
tentang “Stop Merokok dengan Kebijakan
Pemerintah.”
2. OBJEKTIF
Tujuan dari penelitian ini adalah
m e n g a n a l i s i s ke b i j a k a n p e m e r i n t a h
mengenai kebijakan yang telah dibuat terkait
dengan rokok.
3. METODE
1. Literature review dilakukan pada bulan
Mei dengan mengidenti ikasi beberapa
jurnal mengenai kebijakan pemerintah
terkait rokok. Sepuluh kebijakan
pemerintah yaitu 2 Peraturan
pemerintah (PP nomor 81/1999 yang
diperbarui dengan PP 38 tahun 2000
dan kemudian diubah menjadi PP No.
19 tahun 2003 tentang Pengamanan
Rokok bagi Kesehatan dan PP No.109
Tahun 2012 tentang Pengamanan
Bahan yang Mengandung Zat Adiktif
B e r u p a P ro d u k Te m b a k a u B a g i
Kesehatan), 2 peraturan menteri
(Peraturan Menteri Kesehatan No. 40
t a h u n 2 0 1 3 t e n t a n g Pe t a J a l a n
Pengendalian Dampak Konsumsi
Rokok Bagi Kesehatan, dan Peraturan
Menteri Kesehatan No. 28 tahun 2013
tentang Penantuman Peringatan
Kesehatan dan Informasi Kesehatan
pada Kemasan Produk Tembakau), dan
2 Undang-undang (UU No. 33 of 2009
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tentang Per ilman, dan UU No. 36 tahun
2009 Kesehatan).
4. Hasil
Berdasarkan analisis berbagai kebijakan
pemerintah, didapatkan hasil bahwa banyak
aturan pemerintah yang belum berjalan dengan
baik. Kebijakan telah dibuat dengan baik, akan
tetapi masih ditemukannya kontradiksi antar
kebijakan. Selain itu ketidakadaan sanksi
tegas serta belum adanya lembaga
pengawasan masih menjadi bukti bahwa
proses pelaksanaan ini belum cukup mampu
menjadikan Indonesia sejahtera tanpa
merokok. Pemerintah Indonesia melalui
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun
2009 mengatur larangan menjual rokok
kepada remaja yang dijelaskan pada pasal 25
larangan rokok dijual kepada anak dibawah
usia 18 (delapan belas) tahun, serta
pengaturan tentang iklan rokok yang
bertujuan menghindarkan rokok dari anak
dan remaja sesuai ketentuan pasal 27
diantara lain; mencantumkan
penandaan/tulisan 18+ dalam iklan Produk
Tembakau, tidak ditujukan kepada anak,
remaja, dan/atau wanita hamil, dan tidak
menggunakan tokoh kartun sebagai model
iklan. Namun dengan data terus
meningkatnya jumlah perokok menunjukkan
aturan ini kurang protektif, karena hanya
menerapkan sanksi administratif bagi
pelanggar ketentuan, untuk itu sangatlah
diperlukan proteksi lebih dari pemerintah
seperti sanksi pidana atau denda bagi penjual
rokok ke anak dibawah 18 tahun, pajak rokok
yang tinggi, serta aturan yang harus
diperketat mengingat iklan rokok
kebanyakan menggambarkan kesan megah,
eksklusif, inspiratif maupun jenaka yang
dengan mudahnya membuat remaja terkesan
dengan iklan tersebut.
Berbagai buktilain jelas terlihat pada
beberapa pasal dimana pada pasal 2 PP No. 19
tahun 2003 pemerintah menerangkan bahwa
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“Penyelenggaraan pengamanan rokok bagi
kesehatan bertujuan untuk mencegah
penyakit akibat penggunaan rokok bagi
individu dan masyarakat dengan :
a. melindungi kesehatan masyarakat
terhadap insidensi penyakit yang fatal
dan penyakit yang dapat menurunkan
kualitas hidup akibat penggunaan
rokok;

b. melindungi penduduk usia produktif
dan remaja dari dorongan lingkungan
dan pengaruh iklan untuk inisiasi
penggunaan dan ketergantungan
terhadap rokok;

c. meningkatkan kesadaran, kewaspadaan, kemampuan dan kegiatan
masyarakat terhadap bahaya
kesehatan terhadap penggunaan
rokok”.

Namun, disisi lain pasal tersebut bertolak
belakang dengan pasal 13 PP No.19 tahun
2003 yang menerangkan bahwa “Menteri
yang bertanggungjawab di bidang
perindustrian berkewajiban menggerakkan,
mendorong dan menggunakan ilmu
pengetahuan dan teknologi dalam proses
produksi rokok untuk menghasilkan produk
rokok dengan risiko kesehatan seminimal
m u n g k i n”. I n i s e a k a n m e n i m b u l k a n
keambiguan pemerintah dalam upaya
pengendalian produk tembakau atau rokok
yang sudah diketahui bersama dapat
berakibat buruk bagi kesehatan masyarakat,
dan khusunya remaja Indonesia.
DAFTAR PUSTAKA
1. Azkha, N. 2013. Studi Efekti itas
Penerapan Kebijakan Peraturan
Daerah Kota Tentang Kawasan Tanpa
Rokok (KTR) Dalam Upaya
Menurunkan Perokok Aktif Di
Sumatera Barat Tahun 2013. Jurnal
Kebijakan Kesehatan Indonesia.

2. Fatmawati, Z.A. 2014. Pengaruh
Terpaan Peringatan Pesan pada Iklan
Rokok terhadap Sikap untuk Berhenti
Merokok pada Remaja.

3. National Institute of Health Research
and Development. 2012.Global Adult
Tobacco Survey: Indonesia Report
2011. Jakarta.

4. PP nomor 81/1999 yang diperbarui
d e n ga n P P 3 8 t a h u n 2 0 0 0 d a n
kemudian diubahmenjadi PP No. 19
tahun 2003 tentang Pengamanan
Rokok bagi Kesehatan

5. PP No.109 Tahun 2012 tentang
Pengamanan Bahan yang Mengandung
Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau
Bagi Kesehatan

6. Peraturan Menteri Kesehatan No. 40
t a h u n 2 0 1 3 te n t a n g Pe t a J a l a n
Pengendalian Dampak Konsumsi
Rokok Bagi Kesehatan.

7. Peraturan Menteri Kesehatan No. 28
tahun 2013 tentang Penantuman
Peringatan Kesehatan dan Informasi
Kesehatan pada Kemasan Produk
Tembakau.

8. UU No. 33 of 2009 tentang Per ilman,
dan UU No. 36 tahun 2009 Kesehatan.

9. Undang-Undang Republik Indonesia
No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,
Jakarta, 2009.

229

FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN
PERILAKU MEROKOK PADA SISWA DI SMA SINAR KASIH
KABUPATEN SINTANG TAHUN 2013
Yosafat Duatno , Arip Ambulan Panjaitan
1

2

1

Program Studi Kesehatan Masyarakat, STIKes Kapuas Raya, Sintang, Indonesia.

2

Email: penulis_pertama@alamat.email.com

Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia.
Email: arief.naburju92@gmail.com

Abstract

Remaja merupakan salah satu populasi tinggi dalam mengkonsumsi rokok. Tingginya kasus
kematian karena penyakit yang disebabkan oleh rokok. Berbagai faktor yang mempengaruhi
perilaku merokok pada remaja, diantara lingkungan yag terdiri dari lingkungan keluarga dan
lingkungan sebaya, serta kepuasan psikologis. Prevalensi perokok paling tinggi pada umur 15-19
tahun atau seusia remaja di Sekolah Menengah Atas (SMA). Penelitian ini bertujuan mengetahui
faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku merokok pada siswa. Penelitian ini merupakan
penelitian kuantitatif menggunakan rancangan cross sectional dengan sampel sebanyak 157 siswa.
Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner, analisis data menggunakan analisis univariat
dan bivariat menggunakan uji statistik uji chi square.Hasil uji statistik menunjukkan ada hubungan
bermakna antara teman sebaya (p-value=0,001), tidak ada hubungan bermakna antara
pengetahuan (p-value=0,645), sikap (p-value=0,376), iklan (p-value=0,182) dengan perilaku
merokok pada siswa.Dapat disimpulkan siswa pernah merokok sebanyak 34 (21,7%). Upaya
meningkatkan program promosi kesehatan dan aturan tidak merokok di sekolah.

Kata kunci : Perilaku, Rokok, Siswa

Adolescent are one of the high population in cigarette consumption. High rates of death due to
diseases caused by smoking. Various factors that in luence smoking behavior, among environment
that rested on the family environment and peer environment, as well as psychological satisfaction.
The prevalence of smokers is highest in the age of 15-19 years or age teens in high school (SMA).
This study aims to determine the factors associated with smoking behavior in students. This
research is quantitative research using cross sectional design with a sample of 157 students. The
technique of collecting data using questionnaires, data analysis using univariate and bivariate
analysis using statistical test of chi square test. Statistical analysis showed no signi icant
relationship between peer (p-value = 0.001), there was no signi icant relationship between
knowledge (p-value = 0.645), attitude (p-value = 0.376), advertisements (p-value = 0.182) with
smoking behavior of students. It can be concluded students had smoked as many as 34 (21.7%).
Eﬀorts to improve health promotion program and the rules do not smoke at school
Keywords: Behavior, Cigarettes, Students
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1. PENDAHULUAN
Konsumsi rokok merupakan salah satu
p e nye b a b g a n g g u a n ke s e h a t a n ya n g
berkembang sangat cepat di dunia. Rokok
secara luas telah menjadi salah satu penyebab
kematian terbesar di dunia. Adapun
penyebab kematian utama para perokok
tersebut adalah kanker, penyakit jantung,
paru-paru dan stroke (Fawzani &
Triratnawati, 2005).

Hasil survei pada tahun 2007 menunjukkan
bahwa sekitar 80% perokok di Indonesia
mulai merokok sebelum usia 19 tahun, angka
tersebut dinyatakan mengalami kenaikan
sebesar 9,4% dari angka tahun 2001.
Proporsi perokok pemula remaja terus
meningkat, diikuti kelompok umur 5-9 tahun
dengan persentase 0,8% pada tahun 2001
menjadi 1,8% di tahun 2004. Peningkatan ini
sangat mengkhawatir, mengingat negara lain
seperti Jepang telah mengalami penurunan
jumlah perokok remaja dari 81% pada tahun
1961 menjadi 54% pada tahun 2000
(Mohammed et al, 2011).
Angka yang didapat dari hasil survei yang
dilakukan General Youth Tobacco Survey
( GY T S ) I n d o n e s i a p a d a t a h u n 2 0 0 4
menunjukkan bahwa 30% anak Sekolah
Menengah Pertama (SMP) di Jakarta, Bekasi
dan Medan, Sumatera Utara ternyata sudah
Karakteristik
Umur

Jenis Kelamin
Pengetahuan
Sikap

Perilaku Merokok

merokok. Hasil survey GYTS tahun 2006,
jumlah perokok usia 13-15 tahun di
Indonesia menduduki peringkat pertama di
Asia (Mohammed et al, 2011).

Perilaku merokok di masyarakat tidak terjadi
tanpa adanya hal-hal yang mendorong
perokok untuk melakukan tindakan tersebut.
Banyak faktor yang mendorong individu
untuk merokok. Secara garis besar faktorfaktor yang mempengaruhi perilaku merokok
adalah faktor lingkungan yang terdiri dari
lingkungan keluarga dan lingkungan sebaya,
serta kepuasan psikologis (Komasari &
Helmi, 2000). Kepuasan psikologis
memberikan sumbangan lebih tinggi, yaitu
mencapai 40,8% dari pada sumbangan sikap
permisif orang tua dan lingkungan teman
sebaya yang hanya mencapai 38,4%. Hal ini
memberikan gambaran bahwa perilaku
merokok bagi subjek di anggap memberikan
kenikmatan dan menyenangkan.

Tingginya kasus penyakit yang disebabkan
oleh rokok dan rendahnya kesadaran siswa
untuk tidak merokok merupakan tanggung
jawab bersama untuk mewujudkan generasi
penerus yang lebih baik termasuk dalam
perilaku hidup bersih dan sehat. Masalah
yang dapat dirumuskan dalan penelitian ini
a d a l a h “A p a k a h Fa k t o r - Fa k t o r Ya n g
Berhubungan Dengan Perilaku Merokok

Tabel 1. Tabel Distribusi Responden
Kategori
<16 tahun
16 tahun
17 tahun
18 tahun
19 tahun
Laki-Laki
Perempuan
Kurang Baik
Baik
Kurang Baik
Baik
Tidak Pernah
Pernah

Jumlah
22
47
51
28
9
95
62
5
157
48
109
123
34

Persentasi
14,0
29,9
32,5
17,8
5,7
60,5
39,5
3,2
96,8
30,6
60,4
78,3
21,7
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Siswa di SMA Sinar Kasih Sintang Kabupaten
Sintang Tahun 2013.
2. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini adalah penelitian
kuantitatif dengan jenis penelitian cross
sectional.Penelitian ini dilakukan di SMA
Sinar Kasih Sintang pada bulan September
2013. Populasi dalam penelitian ini adalah
seluruh siswa di SMA Sinar Kasih Sintang
tahun 2013 sebanyak 259 orang, jumlah
sampel diperoleh 157 orang. Data primer
diperoleh menggunakan instrumen berupa
kuesioner. Analisis data dilakukan untuk
m e n g u j i h i p o te s i s a l te r n a t i f d e n ga n
menggunakan program SPSS.
3. HASIL PENELITIAN
Ta b e l 1 m e n u n j u k k a n b a hwa 3 2 , 5 %
responden berumur paling banyak 17 tahun
dan sebanyak 69,5% responden laki-laki.
Responden berpengetahuan baik sebanyak
96,8% dan memiliki sikap baik sebanyak
60,4%, serta 21,7% responden pernah
merokok.
Tabel 2 menunjukkan terdapat hubungan
yang signi ikan antara teman sebaya dengan

perilaku merokok, hasil uji statistik chi square
p value 0,001. Berdasarkan hasil uji statistik
chi square diperoleh tidak ada hubungan yang
signi ikan antara pengetahuan (p
value=0,654), sikap (p value=0,376) dan
iklan (p value=0,182) dengan perilaku
merokok.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa
responden dengan pengetahuan kurang baik
merokok sebanyak 2 (40%), sedangkan
responden dengan pengetahuan baik pernah
merokok sebanyak 32 (21%).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa
responden dengan sikap kurang baik pernah
merokok sebanyak 13 (19,3%), sedangkan
responden dengan pengetahuan sikap baik
pernah merokok sebanyak 21 (19,3%).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa
responden terpengaruh oleh teman sebaya
untuk merokok sebanyak 30 (42,9%),
sedangkan responden tidak ada pengaruh
teman sebaya namun pernah merokok
sebanyak 4 (4,6%).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa
responden terpengaruh oleh iklan untuk
merokok sebanyak 7 (33,3%), sedangkan
responden tidak ada pengaruh iklan pernah
merokok sebanyak 27 (19,9%).

Tabel 2.Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Merokok Pada Siswa

Variabel Independen
Pengetahuan
Kurang Baik
Baik
Sikap
Kurang Baik
Baik
Teman Sebaya
Tidak Ada
Ada
Iklan
Tidak Ada
Ada
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Perilaku Merokok
Tidak Pernah
Pernah
%
%
N
N

Uji Statistik

3
120

60,0
79,0

2
32

40,0
21,0

p value=0,654

83
40

95,4
57,1

4
30

4,6
42,9

p value=0,001

35
88

109
14

73,0
80,7
80,2
66,7

13
21
27
7

27,0
21,7

p value=0,376

19,9
21,0

p value=0,182

4. PEMBAHASAN
Hasil penelitian menunjukkan tidak ada
hubungan bermakna antara pengetahuan
dengan perilaku merokok. Pengetahuan
merupakan bagian yang sangat penting untuk
terjadinya tindakan seseorang. Sedangkan
kedalaman pengetahuan seseorang dapat
diketahui melalui tingkatan yang mereka
miliki mulai dari tingkatan tahu, seseorang
hanya mampu menyebut istilah-istilah saja
berdasarkan apa yang dipelajari atau yang
dialaminya. Kemudian masuk ke dalam
tingkatan memahami, aplikasi, analisis,
sintesis, dan evaluasi. Pengetahuan adalah
hasil tahu dan ini terjadi setelah orang
melakukan pengindraan terhadap suatu
objek tertentu (Notoatmodjo, 2010).

Pengetahuan merupakan faktor predisposing
yang sangat menentukan untuk membentuk
perilaku sehingga adanya pengetahuan yang
tinggi maka seseorang dapat mewujudkan
suatu tindakan yang positif. Berdasarkan
teori adaptasi apabila tingkat pengetahuan
baik setidaknya dapat mendorong untuk
mempunyai sikap dan perilaku yang baik pula
(Widodo, 2005). Dengan adanya
pengetahuan siswa tentang bahaya merokok
diharapkan sikap yang baik dan terwujud
dalam praktik berupa kesadaran dan niat
dalam berhenti dan tidak merokok.

Didukung pula dengan penjelasan
Notoatmodjo (2010) bahwa pengetahuan
merupakan domain kognitif yang sangat
penting untuk terbentuknya tindakan
seseorang. Apabila penerimaan perilaku baru
atau adopsi perilaku didasari oleh
pengetahuan, maka apa yang dipelajari
antara lain perilaku tersebut akan bersifat
langgeng, sebaliknya apabila perilaku baru
atau adopsi perilaku tidak didasari oleh
pengetahuan maka tidak akan berlangsung
lama. Tingginya perilaku merokok pada
remaja dikarenakan kurangnya tingkat
pengetahuan remaja tentang bahaya
merokok.

Hasil penelitian menunjukkan tidak ada
hubungan bermakna antara sikap dengan
perilaku merokok. Sikap adalah kesiapan
seseorang untuk bertindak secara tertentu
terhadap hal-hal tertentu. Sikap dapat
bersifat positif dan negatif. Dalam sikap
positif, kecenderungan tindakan adalah
mendekati, menyenangi, mengharapkan
objek tertentu. Sedangkan dalam sikap
negatif terdapat untuk menjauhi,
menghindari, membenci, dan tidak menyukai
objek tertentu (Sarwono, 2003). Objek baru
yang didapat akan menimbulkan
pengetahuan baru pada subjek dan akan
menimbulkan respon dalam bentuk sikap.
Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan
antara teman sebaya dengan perilaku
merokok. Lingkungan teman sebaya sebagai
lingkungan sosial bagi remaja dan dimana
remaja mempunyai teman atau kelompok
teman sebaya yang merokok dan adanya
ajakan atau segala bentuk perkataan dan
perbuatan teman yang mendorong remaja
berperilaku merokok (Komalasari dan Helmi
dalam Indah dan Wahyuni, 2011). Kelompok
teman sebaya cenderung mengganti keluarga
sebagai kelompok acuan individu yaitu
kelompok yang normanya kita terima dan
jadikan alat untuk menilai diri sendiri (Indah
dan Wahyuni, 2011).

Kelompok teman sebaya juga diakui dapat
mempengaruhi pertimbangan dan keputusan
seorang remaja tentang perilakunya (Azizah
d k k , 2 0 1 3 ) . Pe n e l i t i a n d i N e w Yo r k
menunjukkan adanya peran dan persetujuan
dari teman sebaya dengan niat merokok dan
konsumsi alkohol ke depannya pada remaja
(Trucco et al dalam Azizah dkk, 2013).
Berbagai fakta mengungkapkan bahwa
semakin banyak remaja merokok maka
s e m a k i n b e s a r ke m u n gk i n a n te m a n temannya adalah perokok juga dan demikian
sebaliknya.

Fakta tersebut menunjukkan dua
kemungkinan yang terjadi, pertama remaja
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tadi terpengaruh oleh teman-temannya atau
bahkan teman-teman remaja tersebut
dipengaruhi oleh diri remaja tersebut yang
akhirnya mereka semua menjadi perokok. Di
antara remaja perokok 87% mempunyai
sekurang-kurangnya satu atau lebih sahabat
yang perokok begitu pula dengan remaja non
perokok (Mulyadi, 2007).

Hasil penelitian menunjukkan tidak ada
hubugan bermakna antara iklan dengan
perilaku merokok. Hamzal (2012)
menyatakan, Iklan merupakan media
informasi yang dibuat sedemikaian rupa agar
dapat menarik minat khalayak, original, serta
memiliki karakteristik tertentu dan persuasif
sehingga para konsumen atau khalayak
secara sukarela terdorong untuk melakukan
s u a t u t i n d a k a n s e s u a i d e n g a n ya n g
diinginkan pengiklan.

Banyaknya iklan rokok dimedia cetak,
elektronik dan media luar ruang telah
mendorong rasa ingin tahu remaja tentang
produk rokok. Salah satu iklan yang dianggap
c u k u p b e r b a h aya d a n p a l i n g s e r i n g
melanggar etika periklanan adalah iklan
rokok. Penggambaran tokoh serta adeganadegan menantang dalam iklan membuat
para masyarakat khususnya remaja dan anakanak menirunya. Iklan-iklan yang ada
merangsang mereka untuk merokok dengan
bujukan yang berbeda. Meskipun dalam iklan
rokok tidak digambarkan orang merokok
akan tetapi adegan-adegan yang identik
dengan keperkasaan atau kebebasan
mem pen ga ruhi me re ka untuk m eng konsumsi rokok.
Indah dan Wahyuni (2011) mengatakan,
bahwa melihat iklan di media massa dan
elektronik yang menampilkan gambaran
bahwa perokok adalah lambang kejantanan
atau glamour, membuat remaja seringkali
terpicu untuk mengikuti perilaku seperti
yang ada dalam iklan tersebut. (Ibrahim
dalam Teddy 2012) mengatakan bahwa
media iklan dapat mencakup surat kabar,
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majalah, papan reklame, spanduk, televisi,
dan radio.

Budiarty & Yunni dalam Teddy (2012)
menyatakan paparan iklan adalah
penempatan posisi suatu iklan supaya dapat
dilihat, dibaca, didengar, oleh khalayak. Iklan
rokok berhasil mempersuasi remaja merasa
merokok itu merupakan hal yang umum,
wajar, dan sangat bisa dilakukan. Remaja
yang berada dalam masa pembentukkan jati
diri tentunya akan tertarik dengan citra yang
positif yang ditawarkan dalam iklan rokok.
Paparan iklan rokok akan mendorong remaja
untuk merokok sebagai wujud jati diri yang
hendak dibentuk olehnya.
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Abstract

Merokok di sembarang tempat masih menjadi kebiasaan sebagian besar masyarakat Indonesia.
Kualitas udara ruangan akan menurun dengan adanya asap rokok. Tujuan penelitian ini adalah
melihat kebiasaan merokok dan persepsi kualitas udara ruang. Metode penelitian merupakan
penelitian cross sectional yang dilakukan pada para suami yang merokok di dalam rumah.
Merupakan penelitian kualitatif yang melibatkan 10 informan yang berusia 25-40 thn. Data
dikumpulkan dengan wawancara mendalam dan dianalisa secara tematik konten.Hasil penelitian
menunjukkan bahwa kebiasaan suami merokok di dalam rumah karena rumah dianggap tempat
yang memiliki privasi dan paling nyaman untuk merokok. Merokok sering dilakukan pada saat
bersantai melepas lelas bersamaan dengan menonton televisi, membaca surat kabar, setelah
makan dan saat mengobrol bersama istri dan bermain bersama anak. Asap rokok dianggap tidak
berbahaya untuk kesehatan. Menurunnya kualitas udara ruangan dalam rumah dianggap bukan
merupakan hal penting. Hal ini disebabkan para suami tidak mengerti kandungan bahan
berbahaya yang ada pada asap rokok. Lingkungan dalam rumah dianggap tempat yang nyaman
untuk merokok.Perlu dilakukan penelitian terkait kualitas udara ruangan dalam lingkungan
rumah yang terpapar asap rokok sebagai data penguat agar merokok tidak dilakukan di dalam
rumah terutama ketika berinteraksi dengan anggota keluarga seperti istri dan anak.
Kata Kunci : merokok, persepsi kualitas udara ruang, rumah.

Abstract
Smoking habits are doing by the most of indonesian people. Tobacco Smoke decreased the in door
air quality. The objectives of the reseach are analysis smoking habits dan the perception in door air
quality. This research was an observational analytical study conducted cross sectionally among the
husbands who smoking cigarette at home. It was a qualitative study involved 10 informans aged
25-40 years old. Data was collected by indepth interview and they are analyzed by thematic content
analysis. The resuld showed that home are the favorite place to smoking cigaretts and relax, the
husbands enjoyed smoking cigarette at home when they contact with the other family such as wife
and children. The husbands were smoking cigarette when they relax at home, such as waching
television, reading the news paper, after breakfast, lunch, or dinner and talking with their wife and
playing with children at home. The husbands think that tobacco smoke were not dangered for
health because they dont know the dangered substance in the tobacco smoke. Indoor smoking at
home were the enjoyable place for smoking. The measured abaut Indoor air quality at home which
tobacco smoke were needed to analysis, to make sure the husbands for not smoking at home
esspecially when the husbands interaction with the wife and children.
Keywords: Smoking, indoor air quality perception, home
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1. PENDAHULUAN
Indonesia masuk peringkat 3 dalam 10
negara perokok terbanyak di dunia. Pada
t a h u n 2 0 1 1 j u m l a h p e ro ko k p r i a
mencapai 67% yang artinya dua dari tiga
penduduk pria di Indonesia adalah
perokok [1]. Sedangkan data riset
kesehatan dasar 2013 menunjukkan
bahwa jumlah perokok laki laki di
Indonesia adalah terbanyak ketiga di
dunia [2].
Perokok di Indonesia sering kali merokok
di tempat umum. Hal ini mengakibatkan
semakin tingginya paparan asap rokok di
tempat umum.

Perilaku merokok di tempat umum dan
tertutup akan menurunkan kualitas
indoor air quality atau kualitas udara
ruangan. Salah satu sumber pencemaran
udara dalam ruangan adalah paparan
asap rokok. Asap rokok akan mengganggu kenyamanan dan juga meningkatkan berbagai risiko gangguan kesehatan.

Rumah adalah kebutuhan pokok manusia
yang memiliki berbagai macam fungsi.
Sebuah rumah harus memenuhi berbagai
fungsi yang dibutuhkan penghuninya.
Rumah dapat dide inisikan sebagai
tempat tinggal yang memberikan
perlindungan isik, psikologis, tempat
bersosialisasi dan melindungi dari
berbagai kecelakaan.

Merokok didalam rumah masih banyak
dilakukan oleh laki laki di Indonesia.
Merokok di dalam rumah akan memberikan paparan asap rokok kepada seluruh
anggota keluarga sebagai perokok pasif.

Perokok pasif atau orang yang tidak
merokok tetapi terpapar asap rokok
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memiliki risiko gangguan kesehatan
lebih tinggi dari pada perokok aktif.
Perokok pasif menerima paparan nikotin
3x lebih banyak, paparan carbon oxyde
(CO) 5x banyak, paparan amonia 46x
lebih banyak paparan nikel 3x lebih
banyak dan paparan nitrosamine 50x
lebih banyak dari pada perokok aktif [3].
Bahkan, Anak yang dilahirkan oleh ibu
yang terpapar asap rokok memiliki risiko
terkena leukimia, lymphoma dan tumor
otak (4).
Di Indonesia, terdapat 59,1 % anak balita
merupakan perokok pasif dan 68,8 %
anak sekolah usia 13-15 tahun terpapar
asap rokok di dalam rumah [5].

Masih banyaknya aktivitas merokok di
dalam rumah dan persepsi terhadap
kualitas udara ruang mendorong peneliti
untuk mengidenti ikasi bagaimana
aktivitas merokok dan persepsi kualitas
udara ruang di rumah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengidenti ikasi aktivitas merokok di
dalam rumah serta mengidenti ikasi
persepsi kualitas udara ruang di rumah.

2. METODE
Metode penelitian merupakan penelitian
cross sectional yang dilakukan pada para
suami yang merokok di dalam rumah.
Merupakan penelitian kualitatif yang
melibatkan 10 informan yang berusia 2540 thn. Data dikumpulkan dengan
wawancara mendalam dan dianalisa
secara tematik konten.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Alasan Merokok di dalam rumah.
Merokok didalam ruangan terutama dalam
rumah masih banyak di jumpai di rumah
tangga di Indonesia. Para suami sering kali
menganggap merokok di dalam rumah
merupakan hal yang wajar dan biasa dilakukan. Sebagaimana pernyataan responden
sebagai berikut ini ;

“.... saya sering merokok di dalam rumah kok,
nyaman... “ (Do, 32 thn, pendidikan terakir
SMU).

Rumah merupakan tepat yang enak, nyaman
dan merupakan area privasi bagi para suami
sehingga mereka suka sekali jika merokok
dilakukan di dalam rumah. Responden
menyatakan bahwa rumah adalah area
privasi dan hak milik mereka untuk
melakukan kegiatan apa saja seperti
m e ro ko k . S e b a g a i m a n a p e r nya t a a n
responden sebagai berikut; “... rumah ini kan
milik saya, ya terserah saya mau merokok di
dalam rumah ato tidak,...” ( Ab, 35 thn,
pendidikan terakhir D3 ).
Superioritas suami sebagai kepala keluarga
juga menjadi alasan mengapa mereka
merokok didalam rumah. Dengan merokok di
dalam rumah seorang suami atau ayah
merasa lebih “macho” atau merasa lebih
punya kekuatan sebagai kepala keluarga dan
pengatur rumah tangga. Sebagaimana
pernyataan responden sebagai berikut ; “...
merokok di dalam rumah itu supaya istri dan
anak lebih menghargai saya mbak, sebagai
kepala keluarga yang mencari uang.....” (AH,
28 thn, pendidikan terakhir S1).

Anggapan bahwa merokok itu merupakan ciri
laki-laki dan suami sejati masih menjadi
keyakinan. Sehingga para suami merasa
bahwa dengan merokok di hadapan istri dan
anak anak mereka di dalam rumah maka akan
meningkatkan rasa percaya diri mereka
sebagai suami dan ayah.

Budaya yang diyakini oleh responden turut
berkontribusi terhadap alasan responden
merokok di dalam rumah. Para suami yang
merokok di dalam rumah menyatakan bahwa
dari dulu nenek moyang sudah biasa
merokok di dalam rumah. Data menunjukan
bahwa orang tua yang merokok akan
menghasilkan anak anak perokok [3].

Sebagaimana pernyataan responden sebagai
berikut ; “.....dari dulu embah embah saya
kalau merokok ya di dalam rumah ...”, (Bn, 40
thn, pendidikan terakir SMU).

Rumah adalah tempat untuk melepas lelah
setelah seharian bekerja di luar. Sehingga
merokok paling enak dilakukan di dalam
rumah. Dengan merokok di dalam rumah,
maka semua lelah dan penat termasuk stress
kerja bisa di hilangkan. Jika lelah dan penat
hilang maka dianggap sebagai obat penghilang stress dan awet muda.
“... kalau merokok di dalam rumah itu lebih
enak, supaya tidak stress selesai kerja...” (Tq,
32 thn, pendidikan terakhir SMP)
“.... kalau merokok di dalam rumah lebih
nikmat, ga stress sehingga bisa awet muda....”
(Zr, 35 thn, pendidikan terakhir SMU)
Aktivitas Merokok di dalam rumah.

Para suami seringkali merokok di dalam
ruangan di rumah bersamaan dengan
kegiatan yang lain. Aktivitas merokok sering
kali dilakukan bersamaan dengan aktivitas
yang lain. Terutama saat para suami sedang
bersantai di rumah. Terdapat beberapa
responden yang terbiasa merokok ketika
menonton televisi bersama anggota keluarga
ya n g l a i n . S e b a g a i m a n a p e r nya t a a n
responden sebagai berikut ;
“.... saya paling suka merokok saat menonton
televisi bersama anak- anak mb,....”, terasa
lebih santai dan akrab.....” (Rn, 33 thn,
pendidikan terakhir S1).
Menonton televisi dianggap aktivitas yang
sesuai untuk menemani kegiatan merokok.
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Aktivitas merokok yang dilakukan sambil
menonton televisi membuat suasana menjadi
lebih santai dan menyenangkan.

Membaca koran atau majalah di rumah
adalah pilihan responden untuk bersantai
menghilakan lelah. Dimana aktivitas ini
dianggap lebih menyenangkan jika dilakukan
sambil merokok. Sebagaimana pernyataan
responden sebagai berikut ;

“...., klo saya paling enak merokok di rumah
sambil baca koran..., santai gitu, biasanya
sambil nunggui anak yang lagi mainan dekat
saya ...” (Fd, 35 thn, pendidikan terakhir S1).

Aktivitas merokok juga sering dilakukan oleh
re spon den s etelah makan. Be berapa
responden menyampaikan bahwa merokok
setelah selesai makan adalah seperti kegiatan
wajib supaya nafas tidak berbau. Responden
mengaku bahwa selesai makan mereka
terbiasa merokok di ruang makan atau
ruanangan lain di dalam rumah. Sebagaimana
pernyataan responden sebagai berikut ;

“.... merokok setelah makan itu harus, biar
nafas tidak bau makanan..., biasanya selesai
makan saya langsung merokok di ruang
makan..., tapi terkadang berpindah ke ruang
televisi ....” (Qr, 34 thn, pendidikan terakhir
D3).

Menemani anak bermain dan mengobrol
bersama istri di rumah adalah aktivitas yang
sering dilakukan para suami. Merokok juga
sering dilakukan bersamaan dengan para
suami atau ayah menemani anak anak
bermain di dalam rumah. Seringkali juga
merokok dilakukan saat para suami berbicara
atau mengobrol bersama istri. Beberapa
responden menyatakan bahwa ; “... saya biasa
merokok sambil menemani anak anak main
mobil mobilan di rumah...” (Tm, 26 thn,
pendidikan terakhir D3),

“.... klo ngobrol sore sama anak ato istri, sy
biasanya merokok.....” (Ah, 28 thn, pendidikan
terakhir S1)

240

Persepsi Kualitas Udara Ruang dalam
rumah.
Aktivitas merokok di dalam ruangan di
rumah akan berkaitan dengan kualitas udara
ruangan. Persepsi tentang kualitas udara
ruang yang dimiliki oleh para suami atau ayah
akan berkaitan dengan perilaku mereka
dalam merokok. Asap rokok sangat berbahaya bagi kesehatan karena mengandung
bahan kimia beracun. Rokok mengandung 4
µg – 12 µg timah hitam setiap batangnya.
Sebanyak 2% masuk melalui inhalasi dari
asap rokok. Dimana diperkirakan sebanyak 15µg timah hitam dari 20 batang rokok masuk
ke dalam paru [6].

Asap rokok dianggap tidak lebih berbahaya
dari pada perokok aktiv itu sendiri. Sebagai
mana responden menyatakan sebagai berikut
;

“..... istri dan anak saya tidak sakit ko kalau
saya merokok, lah wong yang merokok saya
kalau sakit paru paru ya saya sendiri bukan
mereka ....” ( Ab, 35 thn, pendidikan terakhir
D3).

“..... buktinya anak dan istri saya sehat ko,
padahal tiap hari saya merokok di dalam
rumah .......” ( Do, 32thn, pendidikan terakhir
SMU).

Budaya yang di yakini memiliki kontribusi
dalam persepsi seseorang. Keyakinan turun
menurun dari nenek moyang terkadang
menjadi dasar persepsi seseorang untuk
berperilaku. Responden menyatakan bahwa
aktivitas merokok di dalam rumah sudah
dilakukan sejak lama dan tidak menimbulkan
masalah.
“.........waktu saya masih kecil, bapak saya dulu
juga sering merokok d rumah, tp saya juga
sehat...” (Zr, 35 thn, pendidikan terakhir
SMU).

Sumber pencemar udara ruangan antara lain
adalah asap rokok. Kualitas udara ruangan
yang menurun karena aktivitas merokok juga

kurang disadari oleh responden. Asap rokok
tidak dianggap sebagai sumber pencemar
udara ruangan. Sebagaimana pernyataan
responden yang menyatakan ;

“....lah rokok kan ukurannya kecil, asapnya
tidak banyak masa dianggap mengotori udara
dalam rumah, saya rasa terlalu berlebihan itu
mb............” (Tm, 26 thn, Pendidikan terakhir
D3)
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4. KESIMPULAN DAN SARAN
Merokok didalam rumah dilakukan karena
rumah merupakan tempat privasi yang
nyaman, sering dilakukan pada saat santai
bersama istri dan anak, asap rokok di dalam
ruangan di anggap tidak mengganggu dan
tidak berbahaya bagi kesehatan. Perlu
dilakukan penelitian terkait kualitas udara
ruangan dalam lingkungan rumah yang
terpapar asap rokok sebagai data penguat
agar merokok tidak dilakukan di dalam
rumah terutama ketika berinteraksi dengan
anggota keluarga seperti istri dan anak.
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Abstract

Meningkatnya jumlah penduduk yang merokok dari tahun 2010 sebesar 34,7% menjadi 36,3%
(2013) dan perokok umur 10-14 tahun sebesar 1,4%. Hal ini menunjukkan bahwa perokok di usia
sekolah telah tinggi. Ancaman merokok tidak hanya berdampak pada kesehatan namun juga sosial
ekonomi, dimana 32,3 % perokok pada kelompok kuintil indeks kepemilikan terendah. Data GYTS
2009, akses rokok sebesar 51,1% pada anak sekolah usia 13–15 membeli rokok di toko/warung
dan 59% penjual tidak dapat menolaknya. Penelitian ini merupakan systematical review terhadap
4 hasil penelitian mahasiswa FKM Univ Muhammadiyah Aceh yang telah dilakukan pada tahun
2013 dengan 61-330 subjek penelitian yang bertujuan untuk melihat faktor – faktor yang
mempengaruhi perilaku merokok pada usia sekolah. Dari keempat penelitian tersebut, faktor yang
sering diteliti adalah pengaruh orang tua, guru, lingkungan sebaya, pengetahuan dan pengaruh
media massa. Semua faktor yang diteliti rata-rata memberikan hubungan yang signi ikan terhadap
perilaku merokok. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan perlu adanya
pendekatan berkesinambungan dari orang tua dan guru sebagai peran dalam perkembangan anak
dan pengawasan pergaulan serta memberikan edukasi secara khusus tentang dampak merokok.
Kata kunci: perilaku merokok, peran media massa, pengaruh orang tua
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Abstract

The increasing number of the population smoke 36,3% in 2010 and 34.7% in 2013 and 1.4 %
smokers aged 10-14 year. This data show that high school smoker gets more. The threat of smoking
not only impact on health but also social and economic, 32,3% of smokers in possession of the index
lowest quintile. GYTS data in 2009 almost 51,1% children (13-15 years old) buy the cigarettes in a
shop and 59% of sellers cannot be rejected. The research is systematical review of 4 results of
research student on Faculty of Public Health University Muhammadiyah Aceh. The research has
been done in 2013 with 61-330 the subject of research aimed at seeing factors that in luence
behavior smoking at school age. From the fourth of this research, the factors often researched is the
in luence of parents, teachers, peer environment, knowledge and the in luence of mass media.
These factors to be researched gave an average of a signi icant relation exists against behavior
smoking. Based on research we can conclude is necessary to have a sustainable approach of parents
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and teachers as a role in the development of the children, supervision of promiscuity and give
education speci ically about impact of smoking.

Keyword: Behavior Smoking , Mass Media , Parents
1. PENDAHULUAN

Remaja merupakan generasi penerus
bangsa yang memiliki banyak peluang dalam
segala hal. Usia remaja merupakan usia yang
sangat rentan, dimana mereka harus
menentukan pilihan untuk dapat mengikuti
keadaan lingkungannya. Kelompok remaja
adalah kelompok umur yang harus mendapat
perhatian khusus. Kebanyakan dari remaja
memiliki kemampuan yang luar biasa. Namun
sayangnya kadang mereka malah terjerumus
karena memiliki persepsi sendiri terhadap
pergaulan. Salah satu hal yang dikhawatirkan
yaitu remaja dengan kebiasaan penggunaan
tembakau dan pada akhirnya adalah
kebiasaan merokok.

Produksi rokok di Indonesia sendiri
mengalami peningkatan, dari 220 miliar
batang menjadi 300 miliar batang antara
tahun 2005 sampai 2011. Kontribusi industri
rokok di Indonesia dikenal murah hati dalam
memberikan sponsor. Indonesia merupakan
salah sa tu n ega ra yang m emberikan
sumbangan urutan kelima terbesar dalam
konsumsi rokok tertinggi di dunia pada tahun
2012.Dari data epidemi rokok di dunia
menunjukkan bahwa rokok membunuh lebih
dari lima juta orang setiap tahunnya, dan jika
hal ini berlanjut terus, diperkirakan akan
terjadi sepuluh juta kematian dengan 70
persen terjadi di negara sedang berkembang
pada tahun 2020.

Menurut Himawanto (2004), sebesar
90% perokok telah melakukan aktivitas
merokok pada usia dibawah 18 tahun.
Sebanyak 78 persen perokok di Indonesia
ternyata sudah mulai bersinggungan dengan
rokok sebelum menginjak usia 19 tahun dan
hampir sepertiga dari pelajar mengaku
pertama kali mencoba merokok sebelum
dirinya menginjak usia 10 tahun.

Berdasarkan data Riskesdas (2010)
proporsi penduduk umur ≥15 tahun yang
m e r o ko k d a n m e n g u nya h t e m b a k a u
mengalami peningkatan dari 34,7 menjadi
36,3% pada 2013 dan 1,4% merupakan
perokok umur 10-14 tahun. Rerata batang
rokok yang dihisap per hari per orang di
Indonesia adalah 12,3 batang (setara satu
bungkus). GYTS tahun 2011 menyebutkan
bahwa 78,4% keluarga terpapar asap rokok
rokok di rumah dan 85,4% terpapar asap
rokok di tempat makan umum. Dampak dari
iklan juga terlihat kecenderungan usia15-19
untuk merokok yang semakin besar. Menurut
data dari kementrian Kesehatan pada tahun
2010 kecenderungan merokok usia remaja
meningkat 3 kali lipat menjadi 43,3 %.
TREN PENINGKATAN JUMLAH
PEROKOK REMAJA

Sumber : Susenas 2001, Riskesdas 2010

Ancaman rokok tidak hanya berdampak
pada kesehatan namun juga berpengaruh
pada sosial ekonomi dimana 32,3% perokok
m eru p a ka n kelo m p ok ku in t il in deks
kepemilikan terendah. Data GYTS 2009, akses
rokok pada anak sekolah sebesar 51.1% pada
u s i a 1 3 - 1 5 t a h u n m e m b e l i ro ko k d i
toko/warung dan 59% penjual tidak dapat
menolak pembelian. Berdasarkan data Global
Youth Tobacco Survey (2009), 89,3% remaja
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Indonesia melihat iklan rokok di billboard,
76,6% di media cetak dan 7,7% pernah
menerima rokok gratis.

pengaruhi perilaku merokok pada usia
sekolah.

Hal ini menyebabkan keprihatinan yang
mendalam tentang bagaimana penyebaran
rokok di Indonesia terutama pelajar di usia
sekolah. Usia sekolah seharusnya digunakan
sebagai salah satu moment penentuan jati
diri remaja dengan berbagai sumber
dukungan yang harusnya mereka terima.
Karena pada akhirnya remaja merupakan
generasi penerus bangsa.

2. Metode penelitian
Tujua n da ri penelitian ini adalah
mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku merokok pada usia
sekolah berdasarkan hasil systematical
review penelitian di Fakultas Kesehatan
Masyarakat Universitas Muhammadiyah
Aceh tahun 2013. Systematical review
merupakan metode penelitian berupa ulasan
kembali mengenai topic tertentu yang
menekankan pada pertanyaan tunggal yang
telah diidenti ikasi secara sistematis, dinilai,
dipilih, dan disimpulkan menurut kriteria
yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan bukti penelitian yang berkualitas tinggi
yang relevan dengan pertanyaan
penelitian.2,14

Selama ini telah banyak penelitian yang
dilakukan diberbagai tempat dari skala
internasional sampai dengan skala lokal
(daerah) untuk meneliti berbagai faktor
tentang rokok, sebab merokok, bahkan
dampak rokok. Oleh sebab itu peneliti
menggunakan systematical review untuk
menelaah faktor faktor–faktor yang mem-

Tabel 1. Gambaran Umum Penelitian Faktor–Faktor yang Berpengaruh pada Perilaku Merokok
Variabel Variabel Jumlah
Alat Ukur
diteliti signi ikan Sampel
61
Kuesioner
6
6
SMK Negeri 1 Tapaktuan
Kabupaten Aceh Selatan

Nama Peneliti

Lokasi Penelitian

Adha, Hardian, Dedi
Andria, Zakir Kaoy

Lusiana, Febri, Farida
SMA Negeri 4 DKI Jakarta
Hanum, Asnawi Abdullah Banda Aceh

6

6

330

Kuesioner

Tarbin, Zulhilmi YS,
Ibrahim Laweung, Eddy
Azwar

5

5

110

Kuesioner

Sarah, Siti, Anwar
SMK Negeri 1 Simpang
Ahmad,Ibrahim Laweung Kiri Kota Subulussalam
SMP Negeri 1 Simeulue
Timur

6

6

Kuesioner

67

Tabel 2. Hasil Penelitian Faktor – Faktor yang Berpengaruh pada Perilaku Merokok

Nama Peneliti

Perhatian
orang tua

Lingkungan
Pergaulan

Pengetahuan

Lusiana, Febri, Farida
Hanum, Asnawi Abdullah

√
p=0,022

√
p=0,006

√
p=0,012

Adha, Hardian, Dedi
Andria, Zakir Kaoy

Sarah, Siti, Anwar
Ahmad,Ibrahim Laweung
Tarbin, Zulhilmi YS,
Ibrahim Laweung, Eddy
Azwar
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√
p=0,024
√
p=0,004
√
p=0,001

√
p=0,005
√
p=0,004
√
p=0,001

Sikap

Pengaruh
Media

√
p=0,001

√
p=0,001

√
p=0,002

√
p=0,001

√
p=0,011

√
p=0,009

√
p=0,004

-

Peran
Guru

Kepuasan
Pribadi

-

√
p=0,035

√
p=0,018

√
p=0,048

√
p=0,009

√
p=0,002

√
p=0,002

√
p=0,001

3.PEMBAHASAN
Systematic review ini dibuat berdasarkan
beberapa hasil penelitian yang telah
dilakukan oleh mahasiswa pada tahun 2013
dengan desain penelitian cross-sectional dan
penelitian dilakukan di sekolah.

Sebagian besar peneliti menggunakan
23–46buah literatur yang berupa buku,
artikel, jurnal, dan hasil penelitian. Sebagian
besarmemanfaatkan literatur nasional dan
sebagian kecil pemanfaatan literatur
internasional. Berdasarkan alat ukuryang
digunakanoleh peneliti semua peneliti
menggunakan alat ukur kuesioneruntuk
mendapatkan data (tabel 1).

Hasil analisis pada tabel 2. Menunjukkan
bahwa sebagian besar variabel yang diteliti
yaitu perhatian orang tua, lingkungan
pergaulan, pengetahuan, pengaruh media
massa berpengaruh signi ikanterhadap
perilaku merokok. Bebrapa variabel lain yang
diteliti juga menunjukkan hubungan yang
signi ikan antara sikap, peran guru dan
ke p u a s a n p r i b a d i te rh a d a p p e r i l a ku
merokok.
3.1 Peran Orang tua

Pe n g a r u h p e ra n o ra n g t u a d a l a m
kehidupan masa depan anaknya sangat
signi ikan, dimana keluarga memberikan
efekbesarterhadap pola pikir anggota kelurga
dan ini berhubungan erat dengan fungsi
internal keluarga yangmerupakan basis
kekuatan untuk pemenuhan kebutuhan
psikososial. Prevalensi perokok pasif lebih
tinggi pada kelompok remaja muda usia
sekolah (13–15 tahun) dan sebagian besar
dikarenakan memiliki orang tua yang
merokok(GYTS,2009). Dari beberapa
penelitian yang dilakukan mahasiswa
menunjukkan hasil yang bermakna pada
aspek pengaruh peran orang tua pada
perilaku merokok.
Hasil penelitian Yunita (2007)di kota
bogor menunjukkanperilaku siswa SMP

untuk merokok 2,445 kali lebih besar pada
orang tuasiswa yang merokok dibandingkan
dengan orang tua siswa yang tidak merokok
(OR 2,445 dengan p 0,002) dan pengaruh
perilaku orang tua sangat besar karena
sebagian besar siswa (60%) mempunyai
orang tua merokok. Hal ini sama dengan hasil
penelitian Theodorus, 1994 yangmengatakan
bahwakeluarga perokok sangat berperan
terhadap perilaku merokok anak-anaknya
dibandingkan keluarga non perokok. Melalui
keluargalah anak belajar bertingkah laku
sosial dalam hal ini adalah orang tuanya.
Karena betapa mudahnya anak meniru
perilaku orang tuanya.

3.2. Peran teman

Penelitian yang dilakukan Santrok (2004)
menunjukkan bahwapada masa remaja
kedekatan hubungan dengan teman sebaya
meningkat secara drastis, pada saat yang
bersamaan kedekatan hubungan remaja
dengan orang tua menurun secara drastis.
Sehingga peran teman dalam perilaku
kehidupan remaja sangat signi ikan.

D a r i p e n e l i t i a n Yu n i t a ( 2 0 0 7 )
menunjukkan bahwa siswa yang mempunyai
teman merokok akan beresiko 3.3 kali untuk
merokok dibandingkan dengan siswa yang
tidak mempunyai teman merokok (CI = 1,557,20). Dari data yang diperoleh, sebanyak
54% siswa pernah ditawari merokok oleh
temannya.Pada penelitian laindidapatkan
adanya hubungan yang bermakna antara
pengaruh teman dengan perilaku merokok
dengan nilai p = 0.001.
3.3 Peran Guru

Keteladanan guru sangat penting untuk
mencegah perilaku, 94% siswa pernah
melihat guru merokok (Yunita, 2007).
Penelitian yang dilakukan oleh Susanto
(2008) menunjukkan bahwa ada perilaku
guru dalam pencegahan merokok
m e m p e n g a r u h i s i s wa s e ko l a h . G u r u
diwajibkan memberikan pengarahan,
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mengawasidan tidak memberikan
contohmerokok di depan murid-muridnya.
Peraturan sekolah yang tegas sebagai
kawasan tanpa rokok akan berdampak
meminimalkan perilaku merokok dalam
sekolah.
3.4. Pengetahuan

Pengetahuan merupakan sebuah proses
dari pencarian “tahu” dan akan terjadi
apabila ada penginderaan terhadap suatu
objek (Notoatmodjo, 2005). Dari penelitian
p e n g e t a h u a n m e m b e ri ka n h u b u n ga n
bermakna dengan perilaku merokok. Hasil
yang sama juga ditemukan pada penelitian
Pakaya (2013) yang menunjukan bahwa ada
hubungan pengetahuan tentang bahaya
merokok dengan perilaku merokok dimana
(p=0,003 atau p <0,05). Hasil ini berbeda
dengan penelitan Rahmadi dkk,2012 yang
secara statistik menyatakan tidak terdapat
hubungan yang bermakna antara
pengetahuan terhadap rokok dengan
kebiasaan merokok (p=1,000). Menurut Kurt
Lewin dalam Komalasari dan Helmi (2008),
kebiasaan merokok selain dipengaruhi oleh
faktor dari dalam diri seseorang, misalnya
pengetahuan, juga dipengaruhi oleh faktor
lingkungan.
3.5 Media Massa

Makin meningkatnya masyarakat untuk
mengkonsumsi rokok khususnya remaja
tidak terlepas karena pengaruh media
massa/tayangan iklan di media massa. Ini
sesuai dengan penelitian Tarianna Ginting
2011, Iklan Rokok (Video/Visual, Audio,
Talent, Gra ics dan Pacing) memberikan
pengaruh perilaku merokok remaja. Namun,
dalam penelitian tersebut tidak ada variabel
yang dominan berpengaruh terhadap
perilaku merokok. Hasil penelitian lain yang
dilakukan oleh Kustanti (2014) bahwa
pengaruh iklan rokok dengan perilaku
merokok remaja dengan nilai p=0,024.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan
oleh Sumarna (2009) yang menyatakan tidak
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ada hubungan anatara pengaruh iklan
dengan perilaku merokok, namun apabila
dilihat OR dari analisis bivariat menunjukkan
adanya keterpaparan iklan rokok oleh media
d e n ga n p e r i l a ku m e ro ko k ( O R = 3 , 8 ) ,
hubungan keterpaparan iklan rokok tidak
langsung dengan perilaku merokok
(OR=2,947), dan hubungan pengaruh orang
tua dengan perilaku merokok (OR=2,386).
KESIMPULAN

Ke t e l a d a n a n o r a n g t u a d a n g u r u
merupakan peran yang sangat penting dalam
diri remaja. Mengingat remaja mempunyai
karakteristik yang unik, yaitu ingin mencoba
apa yang dilakukan oleh orang dewasa,
seolah-olah ingin membuktikan apa yang
d i l a ku k a n o ra n g d e wa s a d a p a t p u l a
dilakukan oleh remaja. Selain itu peran guru
dan orang tua dalam menggalakkan program
anti rokok baik dalam lingkungan keluarga
maupun lingkungan sekolah juga harus
sejalan. Program edukasi tentang bahaya
merokok sebaiknya tidak hanya fokus ke
jangka panjang saja seperti dapat menyebabkan penyakit serius namun mendorong para
remaja lebih aktif dan menyeluruh dalam
mencari informasi dari berbagaimedia yang
ada, sehingga pararemaja memiliki wawasan
dan pemahaman yang tinggi tentang perilaku
kesehatan agar terhindar resiko-resiko
dampak dari perilaku merokok.
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Abstrak

Rokok diidentikkan dengan tembakau, bahkan ada Hari Tanpa Tembakau Sedunia yang bertujuan
untuk pelarangan merokok. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan perubahan
produksi tembakau dengan perubahan proporsi penduduk umur ≥ 10 tahun yang mempunyai
kebiasaan merokok setiap hari berdasarkan provinsi di Indonesia tahun 2007-2013.Penelitian ini
merupakan analisis data sekunder. Data bersumber dari Hasil Riset Kesehatan Dasar Tahun 2007
dan 2013 untuk proporsi penduduk umur ≥ 10 tahun yang mempunyai kebiasaan merokok setiap
hari dan data dari Badan Pusat Statistik untuk Produksi Perkebunan Tembakau. Data dianalisis
dengan korelasi bivariat menggunakan SPSS.

Perubahan produksi tembakau memiliki mean=2,9 [SD=10,5]. Provinsi dengan kenaikan produksi
tertinggi adalah Jawa Timur [57,45%], sedangkan yang terendah adalah Bali [-0,19%]. Perubahan
proporsi penduduk umur ≥ 10 tahun yang mempunyai kebiasaan merokok setiap hari memiliki
mean=0,39 [SD=2,1]. Provinsi dengan kenaikan tertinggi adalah Kepulauan Riau [4,8%],
sedangkan yang terendah adalah Papua [-5,7%]. Ada hubungan antara perubahan produksi
tembakau dengan perubahan proporsi penduduk umur ≥ 10 tahun yang mempunyai kebiasaan
merokok setiap hari tahun 2007-2013 dengan nilai r=-0,174 [p=0,332]. Penelitian ini
menunjukkan hasil negatif dengan kekuatan hubungan yang lemah antara perubahan produksi
tembakau dengan perubahan proporsi penduduk umur ≥ 10 tahun yang mempunyai kebiasaan
merokok setiap hari.
Kata Kunci: Produksi tembakau, Merokk setiap hari
1. LATAR BELAKANG

Badan kesehatan dunia (WHO) pada awalnya
menyerukan 7 April 1988 menjadi "a world
no-smoking day" atau hari tanpa rokok
sedunia dengan tujuan hari ini adalah
mendesak para pecandu tembakau agar
berpuasa tidak merokok selama 24 jam,
sebuah tindakan yang diharapkan dapat
mendorong mereka untuk berusaha berhenti
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merokok. Pada 31 Mei 1988, berganti
menjadi “World No Tobacco Day”, dan sejak
saat itu WHO senantiasa mendukung hari
Tanpa Tembakau Sedunia dan mengaitkan
tiap tahun dengan tema khusus terkait
tembakau[1]. Hal ini bisa dimaknai rokok
identik dengan tembakau.
Tembakau dengan nama latin Nicotiana
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Abstrak

Rokok diidentikkan dengan tembakau, bahkan ada Hari Tanpa Tembakau Sedunia yang bertujuan
untuk pelarangan merokok. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan perubahan
produksi tembakau dengan perubahan proporsi penduduk umur ≥ 10 tahun yang mempunyai
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merupakan analisis data sekunder. Data bersumber dari Hasil Riset Kesehatan Dasar Tahun 2007
dan 2013 untuk proporsi penduduk umur ≥ 10 tahun yang mempunyai kebiasaan merokok setiap
hari dan data dari Badan Pusat Statistik untuk Produksi Perkebunan Tembakau. Data dianalisis
dengan korelasi bivariat menggunakan SPSS.

Perubahan produksi tembakau memiliki mean=2,9 [SD=10,5]. Provinsi dengan kenaikan produksi
tertinggi adalah Jawa Timur [57,45%], sedangkan yang terendah adalah Bali [-0,19%]. Perubahan
proporsi penduduk umur ≥ 10 tahun yang mempunyai kebiasaan merokok setiap hari memiliki
mean=0,39 [SD=2,1]. Provinsi dengan kenaikan tertinggi adalah Kepulauan Riau [4,8%],
sedangkan yang terendah adalah Papua [-5,7%]. Ada hubungan antara perubahan produksi
tembakau dengan perubahan proporsi penduduk umur ≥ 10 tahun yang mempunyai kebiasaan
merokok setiap hari tahun 2007-2013 dengan nilai r=-0,174 [p=0,332]. Penelitian ini
menunjukkan hasil negatif dengan kekuatan hubungan yang lemah antara perubahan produksi
tembakau dengan perubahan proporsi penduduk umur ≥ 10 tahun yang mempunyai kebiasaan
merokok setiap hari.
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Abstrak

Rokok diidentikkan dengan tembakau, bahkan ada Hari Tanpa Tembakau Sedunia yang bertujuan
untuk pelarangan merokok. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan perubahan
produksi tembakau dengan perubahan proporsi penduduk umur ≥ 10 tahun yang mempunyai
kebiasaan merokok setiap hari berdasarkan provinsi di Indonesia tahun 2007-2013.Penelitian ini
merupakan analisis data sekunder. Data bersumber dari Hasil Riset Kesehatan Dasar Tahun 2007
dan 2013 untuk proporsi penduduk umur ≥ 10 tahun yang mempunyai kebiasaan merokok setiap
hari dan data dari Badan Pusat Statistik untuk Produksi Perkebunan Tembakau. Data dianalisis
dengan korelasi bivariat menggunakan SPSS.

Perubahan produksi tembakau memiliki mean=2,9 [SD=10,5]. Provinsi dengan kenaikan produksi
tertinggi adalah Jawa Timur [57,45%], sedangkan yang terendah adalah Bali [-0,19%]. Perubahan
proporsi penduduk umur ≥ 10 tahun yang mempunyai kebiasaan merokok setiap hari memiliki
mean=0,39 [SD=2,1]. Provinsi dengan kenaikan tertinggi adalah Kepulauan Riau [4,8%],
sedangkan yang terendah adalah Papua [-5,7%]. Ada hubungan antara perubahan produksi
tembakau dengan perubahan proporsi penduduk umur ≥ 10 tahun yang mempunyai kebiasaan
merokok setiap hari tahun 2007-2013 dengan nilai r=-0,174 [p=0,332]. Penelitian ini
menunjukkan hasil negatif dengan kekuatan hubungan yang lemah antara perubahan produksi
tembakau dengan perubahan proporsi penduduk umur ≥ 10 tahun yang mempunyai kebiasaan
merokok setiap hari.
Kata Kunci: Produksi tembakau, Merokk setiap hari
1. LATAR BELAKANG

Badan kesehatan dunia (WHO) pada awalnya
menyerukan 7 April 1988 menjadi "a world
no-smoking day" atau hari tanpa rokok
sedunia dengan tujuan hari ini adalah
mendesak para pecandu tembakau agar
berpuasa tidak merokok selama 24 jam,
sebuah tindakan yang diharapkan dapat
mendorong mereka untuk berusaha berhenti
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