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Kementerian	Kesehatan	Republik	Indonesia

Tobacco	Control	Support	Center	-
Ikatan	Ahli	Kesehatan	Masyarakat	Indonesia

Indonesian	Tobacco	Control	Network

Ikatan	Ahli	Kesehatan	Masyarakat	Indonesia

World	Health	Organization

International	Union	Against	Tuberculosis	and	Lung	Disease
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Puji	syukur	kehadirat	Allah	SWT,	setelah	setahun	yang	lalu	konferensi	pertama	tentang	

tembakau	atau	kesehatan	(Indonesian	Conference	on	Tobacco	or	Health)	sukses	terlaksana,	

tahun	ini	kita	dapat	menyelenggarakannya	untuk	yang	kedua	kali.	Antusiasme	penggiat	

pengendalian	tembakau	di	Indonesia,	serta	sambutan	yang	positif	dan	dukungan	nyata	dari	

Kementerian	Kesehatan,	WHO	Indonesia	dan	juga	lembaga	donor	telah	memungkinkan	hal	ini	

terjadi.

Konferensi	ini	bertujuan	untuk	memperkuat	komitmen	dan	kemitraan	dari	berbagai	

pemangku	kepentingan	untuk	berperan	aktif	dan	memahami	bahwa	upaya	pengendalian	

tembakau	merupakan	investasi	untuk	kesejahteraan	bangsa	serta	untuk	menghimpun	

berbagai	hasil	penelitian	dan	pendapat	tentang	dampak	buruk	tembakau.	Hasil-hasil	

penelitian	tersebut	akan	dijadikan	sebagai	bukti	untuk	advokasi.	Tema	dari	konferensi	ini	

adalah	“Selamatkan	Generasi	Muda,	Selamatkan	Bangsa”.	Hal	ini	dimaksudkan	agar	kita	

menyadari	ancaman	serius	epidemi	konsumsi	rokok	terhadap	generasi	muda.	Jangan	sampai,	

bonus	demogra�i	yang	telah	ada	di	depan	mata	menjadi	sia-sia.

Tahun	ini	kami	menerima	106	makalah	yang	merupakan	hasil	riset	ilmiah	maupun	best	

practice	yang	telah	dilakukan	oleh	para	penggiat	pengendalian	tembakau	di	tanah	air.	

Sebagian	diantaranya,	ditulis	oleh	anak	muda.	Anak	muda	telah	berpartisipasi	aktif	dalam	

kemajuan	upaya	pengendendalian	tembakau	di	Indonesia.	Diskusi	lintas	bidang	dalam	

konferensi	ini	diharapkan	akan	mampu	meningkatkan	pemahaman	para	pemangku	

kepentingan	tentang	masalah	tembakau	dan	dampaknya	terhadap	kesehatan,	ekomomi	dan	

aspek	sosial	lainnya,	merumuskan	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	tim	penilai	yang	telah	bersedia	meluangkan	waktu,	

tenaga	dan	pikiran	di	antara	kesibukannya	di	perguruan	tinggi	atau	kesibukan	yang	lain	untuk	

membaca	setiap	naskah	makalah	yang	masuk.	Kami	juga	berterima	kasih	kepada	semua	pihak,	

terutama	para	relawan	muda,	yang	telah	bekerja	untuk	membuat	konferensi	ini	terlaksana	

dengan	baik.

Dalam	kesempatan	ini,	kami	ucapkan	selamat	datang	dan	selamat	berkonferensi.

Dr.	Kartono	Mohamad
ndPanitia	The	2 	ICTOH	2015

Sambutan	Ketua	Panitia	...........................................................................................................................................		3
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Waktu	dan	Tempat
Hari/tanggal	 :	Rabu-Jumat,	27-29	Mei	2015
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	 	 Jakarta	Selatan,	DKI	Jakarta	12930,	Indonesia

DAFTAR	ISI
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Bahasa

Bahasa	yang	digunakan	selama	konferensi	adalah	Bahasa	Indonesia.

Registrasi	Ulang

Registrasi	ulang	akan	dibuka	pada	pada	tanggal	28	Mei	2015	mulai	pukul	07.30	WIB		hingga	

sepanjang	hari	dan	tanggal	29	Mei	2015	pukul	07.30	s.d.	10.00	WIB.	Registrasi	mencakup	

keikutsertaan	pada	semua	sesi	pleno	dan	simposium,	pameran	poster,	dua	kali	makan	siang,	

coffee	break,	serti�ikat,	serta	conference	kit.

Registrasi	di	Tempat

Registrasi	di	tempat	akan	dibuka	pada	tanggal	27	Mei	2015,	pukul	10.00	s.d.	15.00	WIB,	serta	

tanggal	28	dan	29	Mei	2015	bersamaan	dengan	waktu	registrasi	ulang.

Tanda	Pengenal

Setiap	peserta	diminta	untuk	menggunakan	tanda	pengenal	yang	diberikan	saat	registrasi	

ulang	selama	konferensi	berlangsung.	

Papan	Pengumuman

Jika	terjadi	perubahan	jadwal	konferensi	atau	ada	pengumuman	penting	dari	secketariat		akan	

dituliskan	di	papan	pengumuman	yang	berlokasi	di	depan	ballroom.	

Akses	Internet

Panitia	menyediakan	akses	Wi-Fi	gratis	di	area	seluruh	area	selama	konferensi	berlangsung.	

Ruang	Sekretariat

Ruang	sekretariat	berada	di	ruang	Borobudur	3	dan	4	dan	dibuka	selama	konferensi	

berlangsung.

Pra-Konferensi

Workshop	MPOWER	bagi	Akademisi

Hari,	tanggal	 :	Rabu,	27	Mei	2015	(08.30	-	16.30)

Ruangan		 :	Ruang	Tawangmangu

Forum	Pemuda	(ICTOH	Youth	Forum)

Hari,	tanggal	 :	Rabu,	27	Mei	2015	(08.30	-	16.30)

INFORMASI	UMUM
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Ruangan		 :	Kirana	Ballroom

Sesi	Satelit

Pertemuan	Aliansi	Walikota	untuk	Pengendalian	Tembakau

Hari,	tanggal	 :	Kamis,	28	Mei	2015

Ruangan		 :	Ruang	Dieng

Waktu	dan	Tempat

Sesi	presentasi	oral	(simposium)	akan	dilaksanakan	di	ruang	Tawangmangu,	Kaliurang,	

Malioboro	dan	Borobudur.	Silahkan	cek	jadwal	presentasi	yang	terdapat	dalam	buku	ini.

Waktu	Check-in	di	Slide	Counter	dan	Unggah	Data	Presentasi

Seluruh	pembicara	diminta	untuk	memberikan	materi	yang	akan	disajikan	paling	lambat	3	

(tiga)	jam	sebelum	simposium	dimulai.	Sekretariat	akan	menyediakan	komputer	di	slide	

counter.	Pembicara	dimohon	menggunakan	format	presentasi	microsoft	power	point	2007.
Slide	counter	berada	di	Ruang	Kalasan.	Seluruh	pembicara	diharapkan	untuk	berada	di	ruang	

PRA-KONFERENSI	DAN	SESI	SATELIT
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tersebut	30	menit	sebelum	presentasi	dimulai	untuk	melakukan	brie�ing	dengan	Chairperson	

dan	pembicara	lain.
Semua	presentasi	akan	disimpan	dan	diunggah	di	website	ICTOH	2014.	
Pembicara	maupun	chairperson	diminta	untuk	hadir	di	ruang	simposium	paling	lambat	10	

menit	sebelum	sesi	dimulai.	

Alokasi	Waktu

Perlengkapan	untuk	Presentasi

Di	setiap	ruangan	simposium	tersedia	satu	buah	laptop	yang	telah	terinstal	Power	Point	

dengan	Operating	System	Windows	dan	satu	buah	Liquid	Crystal	Display	(LCD).	Fungsi	

Presenter	View,	dan	Sound	System	yang	terkoneksi	langsung	dengan	laptop	tidak	akan	

tersedia.	Harap	membawa	laptop	sendiri	jika	terpaksa	menggunakan	Macintosh.

Papan	Poster

Sekretariat	akan	menyediakan	papan	poster	dan	nomor	poster	di	pojok	atas	papan.	Poster	

harus	ditempel	dangan	menggunakan	solatip	hitam		yang	tersedia	di	poster	counter,	Ruang	

Kalasan.	

Ketentuan

Sistematika	poster	disesuaikan	dengan	abstrak	yang	telah	dikirim.	

Isi	poster	dapat	ditambahkan	foto,	gra�ik	maupun	tabel	yang	dapat	memperkuat	substansi	

penelitian	sesuai	dengan	kebutuhan.	

Ukuran	poster	sebesar	150	sentimeter	(tinggi)	x	90	sentimeter	(lebar),	dalam	orientasi	

vertikal.		

KETENTUAN	UNTUK	PEMBICARA	SIMPOSIUM	DAN	CHAIRPERSON

Penyampaian	Materi

10	Menit

Diskusi

5	Menit
	 Total

15	Menit
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Poster	sebaiknya	bisa	dibaca	dari	jarak	sekitar	1,5	meter.	

Ruang	dan	Jadwal	

Semua	poster	akan	dipajang	di	samping	ballroom.	Proses	pemasangan	dan	pencopotan	poster	

dilakukan	oleh	pembuat/penyaji	poster.	Poster	dapat	ditampilkan	pada	tanggal	28-29	Mei	

2015	sedangkan	presentasi	dilakukan	setiap	saat	istirahat.

PETUNJUK	UNTUK	PRESENTASI	POSTER
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FLOOR	PLAN
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SUSUNAN	ACARA	
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RANGKAIAN	ACARA

Rabu,	27	Mei	2015
09.00-16.00				Forum	Pemuda	
	 	 Workshop	MPOWER

Kamis,	28	Mei	2015	
08.30-10.30	 Pembukaan	 	 	 	 	 	 	 	 	 								Ballroom
	 	 Laporan	Panitia	Pelaksana
	 	 Dr.	Kartono	Mohamd
	 	 Tobacco	Control	Support	Center	IAKMI

	 	 Sambutan	International	Partner

	 	 Pemberiaan	Penghargaan	'ICTOH	Award'	

	 	 Pembukaan	 secara	 resmi	 dan	 Keynote	 Speech	 “Upaya	 Pemerintah	 dalam	
Mencegah	dan	Mengendalikan	Konsumsi	Rokok	di	Indonesia”

	 	 Prof.	Dr.	Nilla	F.	Moeloek,	Sp.	M	(K)	
	 	 Menteri	Kesehatan	RI

10.30-12.00	 Sesi	Pleno	I		 	 	 	 	 	 	 	 	 									Ballroom
	 	 “Tobacco	Control:	Saves	Young	Generation”

	 	 Chair	:Tubagus	Dedi	Suwandi	'	Miing'	Gumelar	
	 	 Anggota	DPR	Periode	2009-2014

	 	 Upaya	Pemda	DKI	dalam	Melindungi	Generasi	Muda	melalui	
	 	 Regulasi	Pengendalian	Rokok	
	 	 Ir.		Basuki	tjahaja	Purnama,	MM	
	 	 Gubernur	DKI	Jakarta	

	 	 Peran	Pendidikan	dalam	Pengendalian	Tembakau	
	 	 Kementeriaan	Pendidikan	dan	Kebudayaan	RI	

	 	 Hasil	Survey	Global	Youth	Tobacco	Survey	2014
	 	 Badan	Penelitian	dan	Pengembangan	Kemenkes	RI	

	 	 Cerdas,	Cantik	dan	Gaul		tanpa	Rokok
	 	 Anindya	Kusuma	Putri	
	 	 Puteri	Indonesia	2015

10.30-15.00	 Satellite	Meeting	I																																																																																		 								Ruang	Dieng	
	 	 Aliansi	Walikota

	 	 Host	:	Direktorat	PPTM,	Kemenkes	dan	Aliansi	Bupati	Walikota	
													 	 												Dalam	Pengendalian	Dampak	Kesehatan	Akibat	Tembakau	
													 	 												dan	Penyakit	Tidak	Menular

13.00-14.30	 Sesi	Pleno	II																																																																																																															Ballroom
	 	 “Tobacco	Control:	Saves	Nation”
	 	 Kebijakan	Cukai	dan	Perdagangan	Tembakau:	Peluang	dan	Tantangan	terhadap	
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Upaya	Pengendalian	Tembakau	di	Indonesia

	 	 Chair:	Prof.	dr	Ali	Ghufron	Mukti	M.Sc.,Ph.D
	 	 Guru	Besar	FK	Universitas	Gadjah	Mada

	 	 Kebijakan	Kementerian	Keuangan	dalam	Cukai	dan	Pajak	Rokok
	 	 Kepala	Badan	Kebijakan	Fiskal	Kementerian	Keuangan	

	 	 Kebijakan	kementerian	dalam	negeri	dalam	Pemanfaatan	Pajak	
	 	 Rokok	Daerah	untuk	kesehatan
	 	 Dirjen	Keuangan	Daerah	Kementerian	Dalam	Negeri

	 	 Harga	dan	Cukai	Rokok	sebagai	kendali	Konsumsi	Rokok	pada	Generasi	Muda
	 	 Prof.	dr.	Hasbullah	Thabrany,	MPH,	Dr.PH
	 	 Kepala	Pusat	Kajian	Ekonomi	dan	Kebijakan	Kesehatan	Universitas	Indonesia	

	 	 Pengembangan	Strategi	Pengendalian	Rokok	di	Daerah
	 	 dr.	Adang	Bachtiar,	MPH,	ScD
	 	 Ketua	Umum	Ikatan	Ahli	Kesehatan	Masyarakat	Indonesia	

14.30-15.30	 Simposium	I		 	 	 	 																													Ruang	Tawangmangu
						
	 	 Ekonomi	Tembakau,	Pelarangan	Total	Iklan,	Promosi	dan	Sponsor	Rokok

S01-01	 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
	 	 Mahasiswa	Pasca	FKM	UI

S01-02	 BELANJA	ROKOK	PADA	PENERIMA	BANTUAN	IURAN	JKN	DI	WILAYAH	
KERJA	PUSKESMAS	KOTANOPAN	KABUPATEN	MANDAILING	NATAL	TAHUN	
2014

	 	 Dr.	Juanita
	 	 FKM	USU

S01-03	 DAMPAK	EKONOMI	TEMBAKAU	DI	JAKARTA:	KERUGIAN	TOTAL
	 	 Yurdhina	Meilissa,	Nurul	Nadia	HW	Luntungan,	Liza	Pratiwi,	Olivia	Herlinda,	

Sitti	Arlinda,	Andika	Wirawan,	Soewarta	Kosen
	 	 Center	for	Indonesia's	Strategic	Development	Initiatives/Pusat	Humaniora	Badan	

Penelitian	dan	Pengembangan		Kementerian	Kesehatan	Republik	Indonesia

S01-04	 PENGARUH	IKLAN	TERHADAP	PERILAKU	MEROKOK	REMAJA:	STUDI	PADA	
SISWA	SMA	DI	KOTA	PONTIANAK

	 	 Abduh	Ridha,	SKM,	MPH
	 	 Universitas	Muhammadiyah	Pontianak

S01-05	 KONTRUKSI	PESAN	DAN	RESEPSI	KHALAYAK	TERHADAP	IKLAN-IKLAN	
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ROKOK	DJARUM	SUPER	VERSI	PETUALANGAN
	 	 Afdal	Makkuraga	Putra,	MSi
	 	 Dosen	Fakultas	Ilmu	Komunikasi	Universitas	Mercu	Buana	Jakarta

14.30-15.30	 Simposium	II	 	 	 	 	 																								Ruang	Kaliurang

	 	 Kawasan	Tanpa	Rokok

S02-01	 PROGRESS	ON	COMPLIANCE	TO	SMOKE	FREE	LAW	IN	BALI:	WHAT	MAKES	
THE	DIFFERENCE

1 1 1	 	 Putu	Ayu	Swandewi	Astuti ,	IWG	Artawan	Ekaputra ,	IM	Kerta	Duana ,
1 1 1 2

	 	 Ketut	Suarjana ,	Ketut	Hari	Mulyawan ,	Ni	Made	Kurniati ,	TS	Bam
	 	 1

Bali	Tobacco	Control	Initiative	(BTCI),	School	of	Public	Health,	Fac.	Of	Medicine,	
	2Udayana	University, The	Union	Against	Tuberculosis	and	Lung	Diseases

S02-02	 SMOKE	FREE	KALIMANTAN	PRIMA	COAL	(KPC)	INDONESIA	2015:	AN	
EXAMPLE	OF	MINING	COMPANY	COMMITMENT	ON	TOBACCO	CONTROL

1 2 3 3	 	 Prabandari,	YS ,Kristina	SA ,	Wardono,	H ,	Aspita,	P
	 	 1 2

Faculty	of	Medicine,	GadjahMada	University,	Yogyakarta,	Indonesia,	 Faculty	of	
3Pharmacy,	GadjahMada	University,	Yogyakarta,	Indonesia,	 Kaltim	Prima	Coal	

(KPC),	East	Kalimantan,	Indonesia

S02-03	 INTENSI	KEPATUHAN	MAHASISWA	TERHADAP	PENERAPAN	KAWASAN	
KAMPUS	TANPA	ROKOK

	 	 Muchsin	Maulana,	Septian	Emma	Dwi	Jatmika,	Fardhiasih	Dwi	Astuti
	 	 Fakultas	Kesehatan	Masyarakat,Universitas	Ahmad	Dahlan,	Yogyakarta

S02-04	 COMPLIANCE	OF	PUBLIC	FACILITIES	FOR	IMPLEMENTATION	REGIONAL	
REGULATION	NO	5	YEAR	2008	ABOVE	SFA	AND	SRA	IN	SURABAYA	(TIME	
SERIES	METHOD	:	2012	TO	2014)

1 1 2 3 3	
	 	 Kurnia	D	Artanti ,	Santi	Martini ,	Kusuma	S	Lestari ,	Hario	Megatsari ,	Sri	Widati

Mahasiswa	Pasca	FKM	UI
	 	 1

Department	of	Epidemiology	,	Faculty	of	Public	Health,	Airlangga	University,	
2Department	of	Environmental	Health	,	Faculty	of	Public	Health,	Airlangga	
University,

	 	 3
Department	of	Health	Promotion	,	Faculty	of	Public	Health,	Airlangga	University

S02-05	 SMS	CENTRE	PENGADUAN	PELANGGARAN	KAWASAN	DILARANG	MEROKOK	
(KDM)

	 	 Eva	Rosita,	SKM
	 	 YLKI

14.30-15.30	 Simposium	III	 	 	 	 																																					Ruang	Malioboro

	 	 Efektivitas	Peringatan	Kesehatan	Bergambar

S03-01	 PENGARUH	TERPAAN	GAMBAR	PERINGATAN	KESEHATAN	TERHADAP	
PERSEPSI	KHALAYAK	MENGENAI	AKTIVITAS	MEROKOK:	STUDI	PADA	
MAHASISWA	FAKULTAS	ILMU	SOSIAL	DAN	POLITIK,	UNIVERSITAS	
INDONESIA

	 	 Anggita	Widyananda	Nugraha,	S.Sos
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	 	 Departemen	Ilmu	Komunikasi,	Universitas	Indonesia

S0 -03 2	 PENGARUH	PERSEPSI	TENTANG	PENGGUNAAN	DESAIN	PERSUASIF	PADA	
BUNGKUS	ROKOK	TERHADAP	MOTIVASI	BERHENTI	MEROKOK:	STUDI	
PADA	MAHASISWA	PROGRAM	STUDI	ILMU	KEPERAWATAN	FAKULTAS	ILMU	
KESEHATAN	UNIVERSITAS	MUHAMMADIYAH	MALANG

	 	 Adinda	Risnanda	Putri
	 	 Haris	Suhamdani,	Nurul	Aini,	S.Kep,	Ns,	M.Kep,		Nur	Lailatul	Masruroh,	S.	Kep,	

Ns,	MNS
	 	 Universitas	Muhammadiyah	Malang

S03-03	 PERAN	KESAN	MENAKUTKAN	DALAM	PERINGATAN	BERGAMBAR	DI	
BUNGKUS	ROKOK	BAGI	REMAJA:	STUDI	PADA	SISWA	SMA	YAPEMRI	DAN	
SMKN	2	DEPOK

	 	 Andi	Annisa	Dwi	Rahmawati
	 	 Mahasiswa	Fakultas	Kesehatan	Masyarakat	Universitas	Indonesia

S03-04	 PENGARUH	PERINGATAN	BERGAMBAR	PADA	BUNGKUS	ROKOK	TERHADAP	
PERILAKU	PEROKOK	REMAJA

	 	 Ida	Ayu	Mas	Amelia	Kusumaningtyas
	 	 SMPN	163	Jakarta

S03-05	 PUBLIC	OPINION,	SUPPORT	AND	THE	EFFECTIVITY	OF	PICTORIAL	HEALTH	
WARNING	ON	SMOKING	CESSATION	IN	BALI	PROVINCE

	 	 Adinda	Risnanda	Putri
1 1 1 1 1	 	 IWG	Artawan	Eka	Putra ,	PAS	Astuti ,	IMK	Duana ,	IK	Suarjana ,	KH	Mulyawan ,	

2
TS	Bam

	 	 1School	of	Public	Health,	Faculty	of	Medicine,	Udayana	University,	Bali,	Indonesia
	 	 2The	International	Union	against	Tuberculosis	and	Lung	Disease,	Of�ice	Indonesia

S03-06	 THE	EFFECTIVENESS	OF	LARGER	PICTORIAL	HEALTH	WARNING	TO	
DIMINISH	THE	NUMBER	OF	CIGARETTE	SMOKERS

	 	 Andrew	Ebeneizer	Timanta
	 	 Mahasiswa	Universitas	Indonesia

14.30-15.30	 Simposium	IV	 	 	 	 																																			Ruang		Borobudur

	 	 Rokok,	Kualitas	Manusia,	Etika	dan	Perilaku	Buruk	Merokok

S04-01	 ROKOK	DALAM	BUDAYA
1 2 3

	 	 Rizki	Maulida ,	Ainul	Siti	Sarah ,	Putri	Wahyuni
	 	 1 	2 	3 3

UIN-Ar-Raniry, Universitas	Indonesia, Universitas	Kebangsaan	Malaysia,	 Lecture	
1 1,2,3at	Universitas	Syahkuala,	 Aceh	Civil	Society	Task	Force,	 Center	Tobacco	Control	

Studies

S04-02	 SIKAP	WANITA	HAMIL	TERHADAP	ANGGOTA	RUMAH	TANGGA	YANG	
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MERUPAKAN	PEROKOK	AKTIF	(STUDI	DI	PUSKESMAS	KECAMATAN	
JATINEGARA	DAN	KRAMAT	JATI	JAKARTA	TIMUR	TAHUN	2013)

	 	 Rudi	Salam,	M.Si
	 	 Sekolah	Tinggi	Ilmu	Statistik

S04-03	 FAKTOR-FAKTOR	YANG	BERHUBUNGAN	DENGAN	PERILAKU	MEROKOK	
PADA	SISWA-SISWI	SMP	NEGERI	53	JAKARTA	TAHUN	2013

	 	 Irfan	Faturrahman,	SKM,	Mohammad	Ainul	Ma'ruf,	SKM,	Munaya	Fauziah,	SKM,	
MKM

	 	 Program	Studi	Kesehatan	Masyarakat	-	Universitas	Muhammadiyah	Jakarta

S04-04	 FAKTOR-FAKTOR	YANG	BERHUBUNGAN	DENGAN	PERILAKU	MEROKOK	
SISWA	LAKI-LAKI	SLTA	DI	KOTA	BOGOR	TAHUN	2014

	 	 Iptah	Khusniyati
	 	 Universitas	Ibn	Khaldun	Bogor

S04-05	 APAKAH	POSISI	PEREMPUAN	DALAM	PENGAMBILAN	KEPUTUSAN	DALAM	
KELUARGA	MEMPENGARUHI	JUMLAH	PEROKOK	DALAM	KELUARGA?

	 	 Dr.	Susy	Katikana	Sebayang
	 	 Fakultas	Kesehatan	Masyarakat,	Universitas	Airlangga;	Indonesian	Tobacco	

Research	Alliance

16.00-17.00	 Simposium	V		 	 	 																																									Ruang		Tawangmangu

	 	 Ekonomi	Tembakau,	Pelarangan	Total	Iklan,	Promosi	dan	Sponsor	Rokok

S05-01	 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

S05-02	 ANALISIS	KRITIS	WACANA	MEDIA:	STUDI	KASUS	IKLAN	PRODUK	ROKOK	DI	
MEDIA	BALIHO	BANDA	ACEH

1 2	 	 Putri	Wahyuni ,	Rizki	Maulida
	 	 1 	1Alumni	National	University	of	Malaysia, 	Staf	Pengajar	Program	Studi	Ilmu	

	2
Komunikasi	Fakultas	Ilmu	Sosial	dan	Ilmu	Politik	Universitas	Syiah	Kuala,	 UIN-

	2 1,2Ar-Raniry, Aceh	Civil	Society	Task	Force,	 Center	Tobacco	Control	Studies,	

S05-03	 PENGARUH	IKLAN	ROKOK	TERHADAP	TINGKAT	PENGETAHUAN,	PERSUASI,	
NORMA	SUBYEKTIF,	DAN	SIKAP	SISWA	SMU	NEGERI	DI	KABUPATEN	
JEMBER:	STUDI	KASUS	IKLAN	ROKOK	SAMPOERNA	HIJAU	PADA	SISWA	SMU	
NEGERI	2	JEMBER

	 	 Jayanti	Dian	Eka	Sari,	SKM,	M.Kes
	 	 Universitas	Airlangga

S05-04	 STUDI	TENTANG	KETERKAITAN	ANTARA	PENGETAHUAN,	PAPARAN	MEDIA	
IKLAN,	DAN	PERSEPSI	DENGAN	TINGKAT	PERILAKU	MEROKOK	SISWA	SMK

	 	 Dwi	Nurmayunita	dan	Dwi	Astuti
	 	 Program	Studi	Kesehatan	Masyarakat	Fakultas	Ilmu	Kesehatan	Universitas	

Muhammadiyah	Surakarta

S05-05	 MELEK	IKLAN	TANGGUNG	JAWAB	SOSIAL	(KASUS:	IKLAN	TANGGUNG	
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JAWAB	SOSIAL	DJARUM	FOUNDATION)
1 2

	 	 Isabella	Astrid	Siahaya 	dan		Heru	Prasadja
	 	 1 2

Program	Studi	Komunikasi	Universitas	Katolik	Indonesia	Atma	Jaya,	 Program	
Studi	Hospitality,	Universitas	Katolik	Indonesia	Atma	Jaya

16.00-17.00	 Simposium	VI	 	 	 	 																																					Ruang		Kaliurang

	 	 Edukasi	Masyarakat

S06-01	 A	FIRST	STEP	INCORPORATING	TOBACCO	EDUCATION	PROGRAM	INTO	AN	
INDONESIAN	PHARMACY	SCHOOL	CURRICULUM:	A	CASE	STUDY	AT	GADJAH	
MADA	UNIVERSITY

1,2 1 1	 	 Susi	Ari	Kristina 	,	Montarat	Thavorncharoensap ,	Petcharat	Pongcharoensuk ,	
1 1 3Preecha	Montakantikul ,	Thanarat	Suansanae ,	and	Yayi	Suryo	Prabandari

	 	 1 2Faculty	of	Pharmacy,	Mahidol	University,	Bangkok,	Thailand,	 Faculty	of	
3

Pharmacy,	Gadjah	Mada	University,	Yogyakarta,	Indonesia,	 Faculty	of	Medicine,	
Gadjah	Mada	Univeristy,	Yogyakarta,	Indonesia	

S06-02	 INOVASI	MEDIA	EDUKASI	ROKOK	MELALUI	PERMAINAN	ULAR	TANGGA	
ROKOK	UNTUK	ANAK	KELUARGA	MISKIN	DI	KAB.	PESAWARAN,	LAMPUNG

	 	 Yulia	Indah	Permatasari,	SKM
	 	 Cita	Sehat	Foundation

S06-03	 I-STAR	(INDONESIA	SEHAT	TANPA	ASAP	ROKOK)	PENERAPAN	KONSEP	
HIPNOTERAPI	SEBAGAI	MEDIA	EDUKASI	MASYARAKAT	DAN	KEEFEKTIFAN	
PERINGATAN	KESEHATAN	TANPA	ROKOK

	 	 Iqlimah	Khadari
	 	 Mahasiswa	Universitas	Negeri	Semarang

S06-04	 UJI	COBA	PROGRAM	EDUKASI-HIBURAN	YANG	INTERAKTIF	UNTUK	
MENCEGAH	REMAJA	MEROKOK

1 2 3
	 	 Dien	Anshari,	MA 	,	dr.	Nurul	Nadia	Luntungan	MPH ,		Elizabeth	Orlan,	BA
	 	 1

Fulbright/AMINEF,	University	of	South	Carolina,	Universitas	Indonesia,	
2
Fulbright/AMINEF,	Center	for	Indonesia's	Strategic	Development	Initiatives,	

3Fulbright/AMINEF

S06-05	 PERAN	MAHASISWA	FKM	USU	DALAM	PENGENDALIAN	TEMBAKAU
	 	 Erdianta	S
	 	 Universitas	Sumatera	Utara

S06-06	 MEDIA	SOSIAL	DAN	EDUKASI	BAHAYA	ROKOK
	 	 Hersinta	dan	Marry	Marsela
	 	 LSPR	Jakarta

16.00-17.00	 Simposium	VII	 	 	 																																																		Ruang		Malioboro

	 	 Rokok,	Kualitas	Manusia,	Etika	dan	Perilaku	Buruk	Merokok

S07-01	 FAKTOR	YANG	BERHUBUNGAN	DENGAN	PERILAKU	MEROKOK	DAN	MINUM	
ALKOHOL	PADA	ANAK	JALANAN	DI	KOTA	MAKASSAR

1 2 3	 	 Irwandi	Rachman ,	Rismayanti ,	Ida	Leida	M.Thaha
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	 	 1,2,3Fakultas	Kesehatan	Masyarakat	Universitas	Hasanuddin,	Makassar,	Indonesia

S07-02	 HUBUNGAN	TINGKAT	KETERGANTUNGAN	ROKOK	DENGAN	HEALTH-
RELATED	QUALITY	OF	LIFE	PADA	MASYARAKAT	YOGYAKARTA	

	 	 Susi	Ari	Kristina	dan	Mentari	Widiastuti
	 	 Fakultas	Farmasi,	Universitas	Gadjah	Mada,	Yogyakarta

S07-03	 ROKOK	SISHA:	SIMBOL,	PEMAKNAAN	DAN	GAYA	HIDUP
	 	 Ali	Imron,	S.Sos,	MA
	 	 Universitas	Negeri	Surabaya

S07-04	 MAKNA	MEROKOK	BAGI	PEREMPUAN	BERJILBAB	DI	SURABAYA
	 	 Natalia	Pratikasari,	S.Sos
	 	 Unesa

S07-05	 HUBUNGAN	KARAKTERISTIK	RUMAH	DENGAN	KEJADIAN	ISPA	PADA	
BALITA	DALAM	KELUARGA	PEROKOK	DI	KELURAHAN	GUNDALING	I	
KECAMATAN	BERASTAGI	KABUPATEN	KARO	TAHUN	2014

	 	 Raja	Nindangi	Lingga,	Nurmaini,	Devi	Nuraini	Santi
	 	 Program	Sarjana	Departemen	Kesehatan	Lingkungan	Fakultas	Kesehatan	

Masyarakat	Universitas	Sumatera	Utara	

S07-06	 THE	RELATIONSHIP	BETWEEN	KNOWLEDGE	AND	ATTITUDES	AGAINST	
SMOKING		BEHAVIOR	AMONG	TEENAGE	12-21	YEARS	IN	PONDOK	KELAPA	
VILLAGE	IN	DECEMBER	2009

1 2
	 	 Eva	Fitriana ,	Lucy	Widasari
	 	 1 2

Internship	General	Practitioner	at	RSUD	Tangerang	Selatan,	 Nutrition	
Departement	Medical	Faculty	UPN	Veteran,	Jakarta

16.00-17.00	 Simposium	VIII	 	 	 	 																																			Ruang		Borobudur

	 	 Rokok,	Kualitas	Manusia,	Etika	dan	Perilaku	Buruk	Merokok

S08-01	 PERSEPSI	MAHASISWI	TENTANG	PERILAKU	MEROKOK	DI	LINGKUNGAN	
KAMPUS	UNIVERSITAS	MUHAMMADIYAH	ACEH

	 	 Hervi	Auli,	SKM.,		Asnawi	Abdullah,	Ph.D.,	Farida	Hanum,	S.Si,	M.Si
	 	 Fakultas	Kesehatan	Masyarakat	Univ.	Muhammadiyah	Aceh

S08-02	 FAKTOR-FAKTOR	YANG	BERHUBUNGAN	DENGAN	PERILAKU	MEROKOK	
MASYARAKAT	DESA	DI	KABUPATEN	ACEH	BESAR

	 	 Irma	Yanti,	SKM;	Vera	Nazhira	Ari�in,	MPH;	Ibrahim	Laweung,	SKM,	MNSc
	 	 Fakultas	Kesehatan	Masyarakat	Univ.	Muhammadiyah	Aceh

S08-03	 HUBUNGAN	PROMOSI	ROKOK,	PENGARUH	TEMAN	SEBAYA	DAN	PERILAKU	
MEROKOK	ORANG	TUA	DENGAN	PERILAKU	MEROKOK	PELAJAR	SEKOLAH	
MENENGAH	DI	ACEH	BESAR

	 	 Mohammad	Zarkasy	Yusren,	SKM,	Yenni	Oktaviza,	SKM,	MARS,	Anwar	Arbi,	S.Si,	
M.Pd



20		|		Buku	Program	2ⁿ�	ICTOH	2015

	 	 Fakultas	Kesehatan	Masyarakat	Univ.	Muhammadiyah	Aceh

S08-04	 FAKTOR-FAKTOR	YANG	BERHUBUNGAN	DENGAN	PERILAKU	MEROKOK	
PADA	SISWA	SEKOLAH	MENENGAH	DI	KABUPATEN	ACEH	SINGKIL

	 	 Wahyu	Hidayat,	SKM;			Intan	Liana,	SKM,	MPH;	Eddy	Azwar,	SKM,	M.Kes
	 	 Fakultas	Kesehatan	Masyarakat	Univ.	Muhammadiyah	Aceh

S08-05	 INDOOR	SMOKING	POLLUTION	LEVELS	IN	RESTAURANTS	DURING	AND	
AFTER	RAMADHAN	IN	DKI	JAKARTA,	INDONESIA

	 	 Nurul	Nadia	HW	Luntungan,	Annissa	Anggraeni	&	Vaughan	Rees
	 	 Center	for	Indonesia's	Strategic	Development	Initiatives/	FULBRIGHT	

AMINEF/Harvard	T.H.	Chan	School	of	Public	Health

Jum'at	29	Mei	2015
09.00-10.30	 Sesi	Pleno	III																																																																																																												Ballroom
	 	 Diskusi	Publik	:	Belajar	dari	Regulasi	Pengendalian	Rokok	di	Daerah

	 	 Chair:	Dr.	Rohani	Budi	Prihatin
	 	 Peneliti	Pusat	Pengkajian	Pengolahan	Data	dan	Informasi	(P3DI)	DPR	RI

	 	 dr.	Hasto	Wardoyo,	SpOG
	 	 Bupati	Kulon	Progo

	 	 Ridwan	Kamil,	ST,	M.UD
	 	 Walikota	Bandung

	 	 Dr.	Bima	Arya
	 	 Walikota	Bogor

	 	 Perwakilan	Gubernur	Bali	

10.30-11.30	 Simposium	IX	 	 	 	 																												Ruang		Tawangmangu

	 	 Kawasan	Tanpa	Rokok

S09-01	 BANDUNG	FUN	DAYS	#SELASATANPAROKOK
	 	 Firman	Prawira	Kusumah
	 	 Bebas	Rokok	Bandung

S09-02	 PENGARUH	FAKTOR	LARANGAN	MEROKOK	DI	RUMAH	DAN	TEMPAT	KERJA	
TERHADAP	KEBERHASILAN	BERHENTI	MEROKOK:	ANALISIS	DATA	GATS	
INDONESIA	2011

1 2 2	 	 Kadar	Ramadhan ,	Pandu	Riono ,	Muhammad	Noor	Farid
	 	 1 		2Poltekkes	Kemenkes	Palu, Departemen	Biostatistik	FKM	UI

S09-03	 PENGARUH	KEBIJAKAN	RUMAH	BEBAS	ASAP	ROKOK	TERHADAP	
PERILAKU	MEROKOK	WARGA	DI	DUSUN	KEMLOKO,	DESA	SRIMARTANI,	
PIYUNGAN,	BANTUL,	YOGYAKARTA

	 	 Nisa	Salsabila	Shafarudin,	S.	Ked.
	 	 Universitas	Gadjah	Mada

S09-04	 PROGRAM	RUMAHBEBAS	ASAP	ROKOK	DI	KOTA	YOGYAKARTA	QUIT	
TOBACCO	INDONESIA
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1 1 1 2	 	 Jusniar	Dwi	Rahaju ,	Endang	Pujiastuti ,	Tutik	Istiyani ,	Yayi	Suryo	Prabandari ,	
1

Retna	Siwi	Padmawati
	 	 1 2Quit	Tobacco	Indonesia	–	FK	UGM,	 Fakultas	Kedokteran	–	UGM

S09-05	 PERILAKU	MEROKOK	PADA	MASYARAKAT	DAN	IMPLEMENTASI	KEBIJAKAN	
KAWASAN	TANPA		ROKOK	(KTR)	DI	DESA	AJUNG	KECAMATAN	KALISAT	
KABUPATEN	JEMBER

	 	 Prehatin	Trirahayu	Ningrum,	Reny	Indrayani
	 	 Bagian	Kesehatan	Lingkungandan	Kesehatan	Keselamatan	Kerja	Fakultas	

Kesehatan	Masyarakat-Universitas	Jember

10.30-11.30	 Simposium	X		 	 	 																																																				Ruang	Kaliurang

	 	 Edukasi	Masyarakat

S10-01	 COMIC	STORY	BOOK	ASETARO	:	MEDIA	PENDIDIKAN	KESEHATAN	BAGI	
ANAK	USIA	SEKOLAH	DASAR

	 	 Trixie	Salawati,	Nuke	Devi	Indrawati
	 	 Universitas	Muhammadiyah	Semarang

S10-02	 IMPLEMENTATION	OF	TOBACCO	RELATED	DISEASE	MODULES	INTO	
EXISTING	MEDICAL	CURRICULUM:	CHALLENGES	AND	OPPORTUNITIES

1 2
	 	 Arika	Dewi ,	M.	Fadjar	Wibowo
	 	 1

Quit	Tobacco	Indonesia,	Faculty	of	Medicine,	Universitas	Gadjah	Mada,	Indonesia
	 	 2

Master	in	Global	Health,	Dept.	Public	Health	Sciences,	Karolinska	Institutet,	
Sweden

S10-03	 WHAT	MEDICAL	STUDENT	SAY	ABOUT	SMOKING	AND	ROLE	OF	DOCTOR	IN	
TOBACCO	CONTROL?:	A	CROSS	SECTIONAL	STUDY	IN	YOGYAKARTA

	 	 Prabandari,	YS	,	Bintoro,	BS
	 	 Faculty	of	Medicine,	Gadjah	Mada	University,	Yogyakarta

S10-04	 PENCEGAHAN	MEROKOK	SISWA	SD	MELALUI	GERAKAN	ANTI	MEROKOK	DI	
KOTA	MEDAN

	 	 Dr.	Juanita
	 	 FKM	USU

S10-05	 TOBACCO	COVERAGES	IN	INDONESIAN	NEWSPAPERS:	CAN	IT	PLAY	THE	
PUBLIC	HEALTH	ADVOCACY	ROLE?

	 	 Rizanna	Rosemary,	M.Si,	MHC
	 	 FISIP	Unsyiah

S10-06	 GENCAR	TAKOK”	GENERASI	CERDAS	TANPA	ROKOK	:	PROGRAM	
PENCEGAHAN	PEROKOK	SEJAK	USIA	DINI	MELALUI	SARANA	EDUKTIF	
KREATIF	DI	DESA	PENDOWOHARJO,	BANTUL,	D.I	YOGYAKARTA

	 	 Andika	Putra,	Dicky	Kurniawan,	Apriana	Daru	Prabowo	Wati,	Ahmad	Zul�ikar	
Pical,	dan	Diana	Setiawati

	 	 Universitas	Muhammadiyah	Yogyakarta

10.30-11.30	 Simposium	XI	 	 	 																																																		Ruang		Malioboro
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Rokok,	Kualitas	Manusia,	Etika	dan	Perilaku	Buruk	Merokok

S11-01	 HEALTH	SEEKING	BIHAVIOUR	GREEN	TOBACCO	SICKNESS	(GTS)	ON	
TOBACCO	FARMER	AT	JEMBER	REGENCY

1 2 3
	 	 Dewi	Rokhmah ,	Khoiron ,	Isa	Ru�i
	 	 1

Health	Promotion	and	Bihaviour	Science	Department,	Public	Health	Faculty,	
2University	of	Jember,	 Environmental	Health	Department,	Public	Health	Faculty,	
3

University	of	Jember,	 Occupational	Health	Department,	Public	Health	Faculty,	
University	of	Jember

S11-02	 PEMERIKSAAN	KADAR	CO	EKSPIRASI	DI	LINGKUNGAN	PERGURUAN	TINGGI	
DI	INDONESIA

	 	 dr.	Andika	Chandra	Putra,	Ph.D,	Sp.P
	 	 Departemen	Pulmonologi	dan	Ilmu	Kedokteran	Respirasi,	FKUI-SMF.	Paru	RS.	

Persahabatan

S11-03	 FAKTOR-FAKTOR	YANG	MEMPENGARUHI		INTENSI		BERHENTI		MEROKOK	
PADA	DEWASA	AWAL

	 	 Dyah	Robi'ah	Al	Adawiyyah
	 	 Univesitas	Islam	Negeri	Syarif	Hidayatullah	Jakarta

S11-04	 HUBUNGAN	ANTARA	PERILAKU	MEROKOK	SISWA	SMP	DENGAN	PERILAKU	
MEROKOK	GURU	DI	SMPN	KOTA	BEKASI	DAN	SMPN	KOTA	TANGERANG

1 2
	 	 Muhammad	Ilham ,	Adityanti	Erlindaningrum
	 	 1Deputi	Peningkatan	Kesehatan,	Kementerian	Koordinator	Pembangunan	

2
Manusia	dan	Kebudayaan	Republik	Indonesia,	 Direktur	Jenderal	Pengendalian	
Penyakit	dan	Penyehatan	Lingkungan,	Kementerian	Kesehatan	Republik	
Indonesia

S11-05	 PENGARUH	FAKTOR	PSIKOSOSIAL	DAN	PROTEKSI	PERILAKU	PADA	
MAHASISWA	PEROKOK	DI	KOTA	BANDUNG

	 	 Muhammad	Ilham	Karim
	 	 Institut	Teknologi	Bandung

S11-06	 STUDI	PENGETAHUAN,	SIKAP,	KETERPAPARAN	INFORMASI	TENTANG	
BAHAYA	MEROKOK	DAN	PERILAKU	MEROKOK	PADA	MAHASISWA	DI	
UNIVERSITAS	MULAWARMAN	TAHUN	2015

1 2 3 4 5
	 	 Ridwan	Pramana ,	Riza	Hayati	Ifroh ,	Yuli	Astria ,	Yessika	C ,	Ef�idiyanti	Yasinta ,	

6Fauzi	Wijaya
	 	 1,	3-6 2

Faculty	of	Public	Health,	Universitas	Mulawarman,	 Departement	of	Health	
Promotion,	Faculty	of	Public	Health,	Universitas	Mulawarman

13.00-15.00	 Penutupan	 	 	 	 	 	 	 	 	 								Ballroom

	 	 Pembacaan	Rangkuman	Kegiatan
	 	 Dr.	Ekowati	Rahajeng,	SKM,	M.Epid
	 	 Direktur	Pengendalian	Penyakit	Tidak	Menular
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	 	 Pembacaaan	Deklarasi	Pemuda
	 	 Perwakilan	ICTOH	Youth

	 	 Pembacaan	Rekomendasi	dan	Deklarasi	ICTOH	
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PRESENTASI	POSTER

PA-01	 HASIL	SURVEY	PELAJAR	SMP	AL-IZHAR	JAKARTA:	URGENSI	PENDEKATAN	
KOMPREHENSIF	DAN	EDUKASI	INTERAKTIF	DAMPAK	MEROKOK	UNTUK	
REMAJA	
dr.	Nurul	Nadia	H.W	Luntungan,	MPH
Center	for	Indonesia's	Strategic	Development	Initiatives

PA-02	 KESADARAN	PEMUDA	UNTUK	MELINDUNGI	MASYARAKAT	DARI	ASAP	ROKOK	DI	
TEMPAT	MAKAN	BURJOYOGYAKARTA
Suci	Ardini	Widyaningsih	
Fakultas	Kedokteran,	Universitas	Gadjah	Mada

PB-01	 HUBUNGAN	ANTARA	PERSEPSI	TENTANG	PERINGATAN	BERGAMBAR	PADA	
KEMASAN	ROKOK	DAN	TINGKAT	PENDIDIKAN	DENGAN	TINDAKAN	PEROKOK	DI	
KELURAHAN	SUNGAI	BESAR	KOTA	BANJARBARU
Anggun	Wulandari,	Fauzie	Rahman,	Lenie	Marlinae,	Syamsul	Ari�in
Program	Studi	Kesehatan	Masyarakat	Fakultas	KedokteranUniversitas	Lambung	
Mangkurat	Banjarbaru	

PB-02	 HUBUNGAN	ANTARA	PERSEPSI	TENTANG	PERINGATAN	BERGAMBAR	PADA	
KEMASAN	ROKOK	DAN	TINGKAT	PENDIDIKAN	DENGAN	TINDAKAN	PEROKOK	DI	
KELURAHAN	SUNGAI	BESAR	KOTA	BANJARBARU
Fauzie	Rahman,	Anggun	Wulandari,	Lenie	Marlinae,	Syamsul	Ari�in
Program	Studi	Kesehatan	Masyarakat	Fakultas	KedokteranUniversitas	Lambung	
Mangkurat	Banjarbaru

PB-03	 PERSEPSI	PERINGATAN	KESEHATAN	BERGAMBAR	PADA	KEMASAN	ROKOK	
TERHADAP	PENINGKATAN	MOTIVASI	MAHASISWA	UNTUK	BERHENTI	MEROKOK	
DI	FAKULTAS	PERTANIAN	UNIVERSITAS	MULAWARMAN	TAHUN	2015

1 2 3 4 5
Fauzi	Wijaya ,	Riza	Hayati	Ifroh ,	Ef�idiyanti	Yasinta ,	Yessika	C ,	Yuli	Astria ,	Ridwan	

6Pramana
1,3,6 2Faculty	of	Public	Health,	Universitas	Mulawarman,	 Departement	of	Health	
Promotion,	Faculty	of	Public	Health,	Universitas	Mulawarman	

PC-01	 FARMERS	PERCEPTION	ON	TOBACCO	TRADING	SYSTEM	IN	TEMANGGUNG	
DISTRICT
Fauzi	Ahmad	Noor,	S.IP.,	Nanik	Prasetyoningsih,	S.H.,	M.H.	Nugroho	Agung	Prabowo,	
S.T.,	M.Kom.,	Dra.Retno	Rusdjijati,	M.Kes.,	Dra.Kanthi	Pamungkas	Sari,	M.Pd.
Muhammadiyah	Tobacco	Control	Center	

PC-02	 PENGARUH	ROKOK	DAN	KOMODITAS	PENYUMBANG	KEMISKINAN	LAINNYA	
TERHADAP	POLA	KONSUMSI	RUMAH	TANGGA	PERDESAAN	DI	PROVINSI	ACEH
Chenny	Seftarita,	S.E,	M.Si.
Fakultas	Ekonomi	Unsyiah

PC-03	 DAMPAK	EKONOMI	PADA	REMAJA	PEROKOK	DI	INDONESIA
Farsely	Mranani
Universitas	Indonesia

PD-01	 MENGGUGAT	PERAN	MEDIA	MEWUJUDKAN	KTR
Mukhtaruddin	Yacob
Media

PD-02	 KAWASAN	TANPA	ROKOK	DI	LINGKUNGAN	SEKOLAH
Alfano	Septiansyah
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SMA	Negeri	1	Setu
PD-03	 OPTIMALISASI	PERAN	MAHASISWA	DALAM	PENERAPAN	KAWASAN	TANPA	

ROKOK
Heni	Trisnowati,	SKM,	MPH
Universitas	Respati	Yogyakarta

PD-04	 KOMUNIKASI	PEMASARAN	SOSIAL	UNIVERSITAS	NASIONAL	DALAM	MERUBAH	
PERILAKU	MAHASISWA	DENGAN	MENERAPKAN	KAWASAN	BEBAS	ROKOK	DI	
LINGKUNGAN	KAMPUS
Nieke	Monika	Kulsum,	SE,	M.Si
Universitas	Nasional

PD-05	 ANALISIS	PENERAPAN	KEBIJAKAN	KAWASAN	TANPA	ROKOK	DI	SUMATERA	
BARAT	TAHUN	2013
Syafrawati,	SKM,	M.CommHealth,	Sc
Fakultas	Kesehatan	Masyarakat	Universitas	Andalas	Padang

PD-06	 EVALUASI	KINERJA	ADVOKASI	KEBIJAKAN	KTR	DI	DIY	PERIODE	FEBRUARI	2011	
S.D.	JANUARI	2015
Valentina	Sri	Wijiyati
Yayasan	SATUNAMA

PD-07	 IMPLEMENTASI	KEBIJAKAN	KAWASAN	TANPA	ROKOK	(KTR)	DI	KOTA	SOLOK
Ayulia	Fardila	Sari,	SKM,	MPH
Universitas	Andalas

PD-08	 PENGEMBANGAN	KAWASAN	TANPA	ROKOK	(KTR)	DI	BANDAR	UDARA	
INTERNATIONAL	I	GUSTI	NGURAH	RAI	BALI
Made	Kerta	Duana,	MPH
Bali	Tobacco	Control	Initiative	(BTCI)	IKM	FK	Unud

PD-09	 ANALISIS	KEBIJAKAN	DAERAH	TENTANG	KAWASAN	TANPA	ROKOK	DI	
INDONESIA
Puput	Oktamianti,	SKM,	MM
FKM	UI

PD-10	 EFEKTIVITAS	PENERAPAN	SEKOLAH	BEBAS	ASAP	ROKOK	DI	WILAYAH	
KECAMATAN	TOSARI
Siti	Khumaidah,	SKM
Pencerah	Nusantara	I

PD-11	 “LURU	UTIS”	SEBAGAI		MONITORING	EFEKTIFITAS	KTR
dr.	Tri	Astuti	Sugiyatmi,	MPH
Dinas	Kesehatan	Kota	Tarakan

PD-12	 SURVEI	OPINI	PUBLIK	:	KAWASAN	TANPA	ROKOK	100%	DI	KOTA	SURABAYA
1 1 1 1 1

Kusuma	S.	Lestari ,	Santi	Martini ,	Sri	Widati ,	Prijono	Satyabakti ,	Hario	Megatsari ,	
1 2Kurnia	Dwi	A. ,	Daniel	Christanto

1 	2Fakultas	Kesehatan	Masyarakat	Universitas	Airlangga, Alumni	Fakultas	Kesehatan	
Masyarakat	Universitas	Airlangga

PD-13	 KAMPUNG	BEBAS	ASAP	ROKOK	SEBAGAI	TONGGAK	UNTUK	MENYELAMATKAN	
NEGARA	DAN	GENERASI	MUDA
Farah	Zairina
Fakultas	Kesehatan	Masyarakat,	Universitas	Jember

PD-14	 KARENA	1	TWITT,	7	ORANG	DIPECAT!
Ramdhan	Wahyudi,	S.Kom
Klub	Jantung	Remaja

PD-15	 PROGRAM	DUKUNGAN	KESEHATAN	MASYARAKAT	MELALUI	KEGIATAN	TIDAK	
MEROKOK	DI	DALAM	RUMAH
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Mohammad	Hazyar	Arumbinang
Universitas	Muhammadiyah	Yogyakarta

PD-16	 PENGUATAN	PERATURAN	DAERAH	KAWASAN	TANPA	ROKOK	DI	KOTA	SURABAYA
Daniel	Christanto,	S.KM
Tobacco	Control	Support	Center	(TCSC)	IAKMI	Jatim

PD-17	 STUDI	EFEKTIVITAS	PENERAPAN	KEBIJAKAN	KAWASAN	TANPA	ROKOK	SEBAGAI	
ALTERNATIF	PENGENDALIAN	TEMBAKAU	DI	FAKULTAS	ILMU	KESEHATAN	
UNIVERSITAS	SILIWANGI
Siti	Rahma	Fauziah,	SKM,	Winy	Rizki,	SKM
NO	Advertising	Tobacco	Industry	(NOATI),	Health	Community

PE-01	 MELAWAN	IKLAN	ROKOK	DENGAN	PENDEKATAN	BERBEDA
Jessica	Harlina,	S.Sn
Universitas	Pelita	Harapan

PE-02	 BAGAIMANA	IKLAN	BAHAYA	ASAP	ROKOK	MEMPENGARUHI	KEPATUHAN	UNTUK	
TIDAK	MEROKOK	DI	DALAM	RUMAH?
Winy	Rizki,	SKM
Health	Community

PE-03	 PENGARUH	FREKUENSI	MENONTON	TELEVISI	DENGAN	AKTIVITAS	MEROKOK
	Sekar	Tina	Amiaty	Naro	Putridan	Dian	Puspa	Riana

Program	Pascasarjana	Fakultas	Kesehatan	Masyarakat	Universitas	Indonesia
PF-01	 STOP	MEROKOK	DENGAN	KEBIJAKAN	PEMERINTAH

Haris	Chaebar
Universitas	Muhammadiyah	Yogyakarta

PF-02	 GAYA	HIDUP	TERHADAP	PERILAKU	MEROKOK	SISWI	SMA	XY	DI	KOTA	MEDAN
Putra	Apriadi	Siregar,	SKM
Universitas	Sumatera	Utara

PF-03	 BENCHMARK	MODEL	PENGEMBANGAN	ORGANISASI	UNTUK	KINERJA	TOBACCO	
CONTROL	DI	INDONESIA	(BEST	PRACTICE	UNTUK	DENORMALISASI	DAN	
INTERFENSI	INDUSTRI	ROKOK)
Dr.	Syaiful	Hifni,	Drs.Ec.	M.Si,	AK,	CA
FEB	Universitas	Lambung	Mangkurat

PF-04	 FAKTOR-FAKTOR	YANG	BERHUBUNGAN	DENGAN	PERILAKU	MEROKOK	PADA	
SISWA	DI	SMA	SINAR	KASIH	KAB.	SINTANG	TAHUN	2013
Arip	Ambulan	Panjaitan,	SKM
Universitas	Diponegoro

PF-05	 FAKTOR-FAKTOR	YANG	MEMPENGARUHI	PERILAKU	MEROKOK	PADA	SISWA	
SLTA	DI	KABUPATEN	LEBAK
Eri	Rachmawati,	SKM
Universitas	Indonesia

PF-06	 GAMBARAN	PERILAKU	MEROKOK	PASIEN	KETERGANTUNGAN	NARKOTIKA	
YANG	DI	REHABILITASI	DI	PUSAT	TERAPI	DAN	REHABILITASI	BADAN	
NARKOTIKA	NASIONAL	(BNN)	LIDO
Rico	Januar,	M.Kes(Epid)
Fakultas	Kesehatan	masyarakat	Universitas	Sriwijaya

PF-07	 PENYELAMATAN	GENERASI	TIDAK	BERSALAH	DARI	DAMPAK	KOSUMSI	DAN	
PAPARAN	ASAP	ROKOK
Dede	Adi	Tama
Inisiator	Pengendalian	Tembakau.	(Inisiator	FCTC	Mataram)

PF-08	 MEROKOK	DAN	PERSEPSI	KUALITAS	UDARA	RUANG	MEROKOK	DAN	PERSEPSI	
KUALITAS	UDARA	RUANG
Anita	Dewi	Moelyaningrum,	M.Kes
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Universitas	Jember
PF-09	 BIOPHARMING	RESEARCH,	A	SOLUTION	FOR	INDONESIA	DILEMMA	ON	TOBACCO	

UTILIZATION
Rama	Iqbal	Mahendra
Universitas	Gadjah	Mada

PF-10	 PENYAKIT	BUERGER	DAN	BERHENTI	MEROKOK
Dr.	Lucy	Widasari,	M.Si
FK	UPN	Veteran	Jakarta

PF-11	 PENGALIHFUNGSIAN	INDUSTRI	HASIL	TEMBAKAU	(IHT)	DARI	ROKOK	MENJADI	
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Ahmad	Fauzi	Nugraha
Institut	Teknologi	Bandung

PF-12	 EVALUASI	PERUBAHAN	WARNA	GIGI	SETELAH	TERPAPAR	ROKOK	FILTER	DAN	
KRETEK	PADA	PEROKOK	SEDANG
drg.	Diana,	M.Si
Universitas	Syiah	Kuala

PF-13	 FAKTOR-FAKTOR	YANG	BERPENGARUH	PADA	PERILAKU	MEROKOK	
(SYSTEMATIC	REVIEW)

1 2Lis	Budi	Rahayu 	dan	Nopa	Arlianti
1 2Student	Faculty	of	Public	Health,	Universitas	Indonesia,	 Faculty	of	Public	Health	
Muhammadiyah	Aceh	University

PF-14	 “TERMIVERA”	FILTER	ALAMI	SANSEVIERIA	SEBAGAI	TEKNOLOGI	FILTER	ROKOK	
ALAMI	PENURUN	KADAR	TAR	DAN	NIKOTIN
Nabilah	Fairusiyyah
Universitas	Diponegoro

PF-15	 TINGKAT	KETERGANTUNGAN	NIKOTIN	PADA	REMAJA
Septian	Emma	Dwi	Jatmika,	M.Kes
Fakultas	Kesehatan	Masyarakat,	Universitas	Ahmad	Dahlan

PF-16	 ROKOK	ELEKTRONIK:	BENARKAH	BERGUNA	UNTUK	MEMBANTU	BERHENTI	
MEROKOK?	SEBUAH	TELAAH	BERBASIS	BUKTI
dr.	Apriani	Oendari,	MKM
Klinik	Dokter	Keluarga	Kiara	-	Fakultas	Kedokteran	Universitas	Indonesia

PF-17	 GAMBARAN	MEROKOK	PADA	LANSIA	DENGAN	TINGKATAN	KADAR	GULA	DARAH	
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Eva	Rosita,	SKM
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ROKOK	YANG	MENYEBABKAN	TURUNNYA	KUALITAS	TARAF	HIDUP	BAGI	
MASYARAKAT	LUAS
Hidayatul	Khoiriyah
Universitas	Airlangga
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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
	 Mahasiswa	Pasca	FKM	UI

Latar	Belakang:	Rokok	diidentikkan	dengan	tembakau,	bahkan	ada	hari	Tanpa	Tembakau	sedunia	yang	
bertujuan	untuk	pelarangan	merokok.	Penelitian	ini	bertujuan	untuzk	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.

Metode:	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.

Hasil:	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=1,1%	[SD=1,2%].	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=-1,83	[p=0,3].	Penelitian	ini	menunjukkan	hasil	yang	negatif	antara	perubahan	
produksi	tembakau	dengan	perubahan	proporsi	penduduk	umur	10	tahun	yang	mempunyai	kebiasaan	
merokok	setiap	hari.

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	 untuk	 mengetahui	 faktor	 apa	 yang	 menyebabkan	 peningkatkan	 konsumsi	
merokok	dan	manfaat	tembakau	sehingga	petani	tembakau	tidak	kehilangan	sumber	pendapatan.

Kata	Kunci:	produksi	tembakau,	merokok	setiap	hari

S01-02

BELANJA	ROKOK	PADA	PENERIMA	BANTUAN	IURAN	JKN	DI	WILAYAH	KERJA	PUSKESMAS	
KOTANOPAN	KABUPATEN	MANDAILING	NATAL	TAHUN	2014
	 Dr.	Juanita
	 FKM	USU

Latar	 Belakang:	 Kebijakan	 jaminan	 kesehatan	 nasional	 bertujuan	 memberi	 perlindungan	 �inansial	
ketika	jatuh	sakit.	Kepesertaan	JKN	bersifat	wajib,	diharapkan	seluruh	penduduk	akan	tercakup	pada	
tahun	2019.	Rumah	tangga	miskin	sebagai	penerima	bantuan	iuran	(PBI)	diharapkan	berperilaku	sehat.	
Namun	kenyataannya	 sebagian	besar	konsumen	 rokok	berasal	dari	 rumah	 tangga	miskin.Kabupaten	
Mandailing	Natal	merupakan	salah	satu	kabupaten	yang	ada	di	Sumatera	Utara	dimana	pada	tahun	2013,	
penduduk	 yang	 memiliki	 askeskin/jamkesmas	 sebanyak	 175.	 187	 peserta	 (42,63%)	 yang	 otomatis	
menjadi	 peserta	 PBI,	 dan	 di	 wilayah	 kerja	 Puskesmas	 Kotanopan	 sebanyak	 10.110	 peserta	 PBI.	
Berdasarkan	hal	 tersebut	dirasa	perlu	kajian	bagaimanakah	belanja	 rokok	pada	 rumah	 tanga	PBI	di	
wilayah	kerja	Puskesmas	Kotanopan.

Metode:	Jenis	penelitian	ini	adalah	penelitian	cross	sectional.	Populasi	adalah	seluruh	penerima	PBI	di	
wilayah	kerja	Puskesmas	Kotanopan	Mandailing	Natal	yang	berjumlah	10.110	orang,	sampel	penelitian	
berjumlah	93	orang.

Hasil:	Hasil	penelitian	menunjukkan	bahwa	80,6	%	rumah	tangga	PBI	adalah	perokok.	Belanja	rokok	

Simposium	I	-	Kamis,	28	Mei	2015	(14.30	-	15.30	WIB)	-	R.	Tawangmangu

Simposium	I	-	Kamis,	28	Mei	2015	(14.30	-	15.30	WIB)	-	R.	Tawangmangu
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pada	kuintil	1	lebih	besar	dibandingkan	dengan	belanja	pendidikan,	dan	sebaliknya	pada	kuintil	5	belanja	
pendidikan	 lebih	 besar	 dibandingkan	 dengan	 belanja	 rokok.	 Belanja	 rokok	 telah	 menghilangkan	
kesempatan	untuk	membeli	makanan	bergizi	bagi	keluarganya.	Tingginya	pengeluaran	rumah	tangga	
responden	untuk	membeli	rokok	karena	rokok	telah	menjadi	kebutuhan	dan	merupakan	coping	strategy	
menghilangkan	suntuk,	rasa	marah,	dan	bosan.

Rekomendasi:	 Pemerintah	 hendaknya	 mengkaitkan	 pemberian	 PBI	 dengan	 perilaku	 sehat,	 karena	
adanya	opportunity	cost	yang	hilang	akibat	belnja	rokok	rumah	tangga	miskin	PBI.

Kata	Kunci:	belanja	rokok,	PBI

DAMPAK	EKONOMI	TEMBAKAU	DI	JAKARTA:	KERUGIAN	TOTAL

	 Yurdhina	Meilissa,	Nurul	Nadia	HW	Luntungan,	Liza	Pratiwi,	Olivia	Herlinda,	Sitti	Arlinda,	Andika	
Wirawan,	Soewarta	Kosen

	 Center	 for	 Indonesia's	 Strategic	 Development	 Initiatives/Pusat	 Humaniora	 Badan	 Penelitian	 dan	
Pengembangan		Kementerian	Kesehatan	Republik	Indonesia

Latar	Belakang:	Dampak	kesehatan	 akibat	 rokok	 tidak	dapat	disangkal,	 namun	mitos	bahwa	 rokok	
adalah	sumber	pendapatan	pajak	dan	cukai	serta	sumber	lapangan	kerja	yang	memutar	roda	ekonomi	
adalah	 hambatan	 terbesar	 pengendalian	 tembakau	 di	 Indonesia.	 Jawaban	 dari	 pertanyaan	 seputar	
dampak	 ekonomi	 rokok	 adalah	 informasi	 yang	 sangat	 penting	 untuk	 penentuan	 prioritas	 dan	
pengambilan	kebijakan	pengendalian	tembakau	di	Indonesia.	Jakarta,	pusat	pemerintahan	dan	ekonomi	
yang	padat	penduduk,	adalah	fokus	utama	penelitian	ini	karena	penggalakkan	kebijakan	dan	intervensi	
pengendalian	tembakau	yang	kuat	di	Jakarta	diharap	dapat	berdampak	besar	pada	negara	Indonesia.	
Penelitian	 ini	 bertujuan	 untuk	menghitung	 besar	 kerugian	 ekonomi	 akibat	 tembakau,	 dibandingkan	
dengan	pemasukan	dari	pajak	rokok	di	Jakarta.

Metode:	Dalam	menghitung	dampak	ekonomi	di	DKI	Jakarta,	peneliti	memperhitungkan	biaya	langsung	
dan	tidak	langsung	akibat	tembakau.	Biaya	langsung	adalah:	uang	belanja	rokok	dan	biaya	kesehatan	
untuk	penyakit	akibat	tembakau.	Biaya	kesehatan	untuk	penyakit	akibat	tembakau	dihitung	berdasarkan	
data	epidemiologi	dan	biaya	pengeluaran	medis	dari	Permenkes	no.	69	tahun	2013.	Biaya	tidak	langsung	
dihitung	dari	 tahun	produktif	 yang	hilang	 akibat	 kematian	dan	kesakitan	prematur	 karena	penyakit	
akibat	tembakau,	dengan	metode	Global	Burden	of	Diseases	(WHO,	2000),	yang	ditranslasikan	menjadi	
kerugian	ekonomi	dengan	mengalikan	dengan	Produk	Domestik	Bruto	per	kapita	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).

Hasil:	Pada	 tahun	 2013,	 jumlah	 kerugian	 karena	 penggunaan	 tembakau	 di	 DKI	 Jakarta	 adalah	 14.7	
Trilliun	(Rp.	14,763,066,938,073).	Dengan	jumlah	2.4	juta	perokok	dewasa	di	DKI	Jakarta,	biaya	langsung	
tahunan	karena	penggunaan	tembakau	adalah	sekitar	14.7	Trilliun	(Rp	14,725,513,247,567),	terdiri	dari	
5.2	Trilliun	(Rp	5,265,798,060,000)	untuk	konsumsi	rokok	dan	9.4	Trilliun	(Rp	9,459,715,187,567)	untuk	
pengeluaran	kesehatan	akibat	penyakit	karena	tembakau.	Selain	itu,	biaya	tidak	langsung	tahunan	karena	
hilangnya	 produktivitas	 ekonomi	 akibat	 kematian	 dan	 kesakitan	 penyakit	 akibat	 tembakau	 adalah	
sebesar	37.5	Miliar	(Rp	37,553,690,506).

Kesimpulan:	Hanya	pada	tahun	2013	kerugian	ekonomi	akibat	tembakau	di	DKI	Jakarta	sebesar	14.7	
Triliun	rupiah.	Angka	ini	meningkat	setiap	tahunnya	dan	jauh	lebih	besar	dibandingkan	pendapatan	yang	
diharapkan	dari	pajak	tembakau	pada	tahun	2015	sebesar	400	Milliar	rupiah.	Situasi	yang	genting	ini	
perlu	diperhatikan	dan	disoroti	oleh	pemerinah,	Lembaga	Swadaya	Masyarakat	dan	masyarakat	sipil	
untuk	 berkolaborasi	 dalam	 menggalakkan	 kebijakan	 dan	 intervensi	 pengendalian	 tembakau	 yang	
terbukti	 efektif	 mengurangi	 jumlah	 perokok,	 seperti:	 penegakan	 kawasan	 bebas	 asap	 rokok	 dalam	
ruangan	dan	tempat	publik;	pelarangan	iklan	rokok;	menaikkan	cukai	rokok;	menawarkan	bantuan	untuk	
berhenti	merokok	dengan	layanan	quitline;	dan	kampanye	anti	tembakau	untuk	remaja	di	sekolah.

Kata	Kunci:	kerugian	ekonomi,	DKI	Jakarta,	kebijakan,	beban	penyakit,	biaya	langsung,	biaya	pengeluaran	
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kesehatan,	rokok

PENGARUH	IKLAN	TERHADAP	PERILAKU	MEROKOK	REMAJA:	STUDI	PADA	SISWA	SMA	DI	KOTA	
PONTIANAK
	 Abduh	Ridha,	SKM,	MPH
	 Universitas	Muhammadiyah	Pontianak

Latar	Belakang:	Penyakit	tidak	menular	menyebabkan	60%	kematian	di	Indonesia.	Kelompok	berisiko	
PTM	semakin	muda.	Salah	satu	alasan	adalah	semakin	rendahnya	usia	perokok	di	Indonesia	dari	tahun	ke	
tahun.	 Sekolah	 terbukti	 efektif	 untuk	 upaya	 penanggulangan	 rokok	 pada	 remaja.	 Sekolah	 termasuk	
Kawasan	Tanpa	Rokok	yang	diatur	oleh	Pemerintah	Kota	Pontianak	berdasarkan	Perda	No.10	 tahun	
2010.

Tujuan	Penelitian:	Peneliti	ingin	mengetahui	kondisi	perilaku	merokok	di	kalangan	Siswa	SMA	di	Kota	
Pontianak	paska	penerapan	Perda	KTR.	Perumusan	masalah	penelitian	ini	adalah	apakah	penyuluhan,	
kelompok	interpersonal	(keluarga,dan	teman),	paparan	iklan,	dan	pengetahuan	berhubungan	dengan	
perilaku	berhenti	merokok	di	kalangan	siswa	SMA	di	Kota	Pontianak?	

Metode:	 Penelitian	 dirancang	 dengan	 metode	 kuantitatif	 dengan	 desain	 cross-sectional.	 Penelitian	
dilakukan	pada	siswa	SMU	di	Kota	Pontianak	Provinsi	Kalimantan	Barat	di	tahun	2014.	Data	penelitian	
akan	dilakukan	3	tahap	analisis,	pertama,	analisis	univariat;	kedua,	analisis	bivariat	menggunakan	uji	chi-
square	dan	odds	ratio(OR);	ketiga,	analisis	multivariat,	menggunakan	regresi	logistik.

Hasil:	Hasil	analisis	bivariabel	diketahui	terhadap	hubungan	antara	keluarga	perokok,	teman	perokok,	
teman	sekelas	perokok,	pengetahuan	dan	paparan	iklan	dengan	perilaku	merokok	remaja.	Hasil	analisis	
multivariabel	diketahui	 jika	remaja	memiliki	keluarga	perokok,	 teman	perokok,	 terpapar	 iklan	rokok	
dalam	kategori	tinggi,	memiliki	kebiasaan	menonton	Tv	di	atas	jam	9	malam	serta	memiliki	pengetahuan	
yang	rendah	maka	memiliki	probabilitas	untuk	berperilaku	merokok	sebesar	99.3%.	Variabel	paparan	
iklan	 rokok	 pengaruhnya	 sebesar	 44	 %	 untuk	 memicu	 perilaku	 merokok	 pada	 remaja.	 Sedangkan	
kebiasaan	menonton	di	atas	jam	9	malam	pengaruhnya	sebesar	49%	terhadap	perilaku	merokok	remaja.

Saran:	 Perlunya	 upaya	 terintegrasi	 antara	 sekolah,	 keluarga	 dan	 pemerintah	 daerah	 dalam	 upaya	
penanggulangan	 perilaku	 merokok	 pada	 remaja.	 Perlu	 dilakukan	 penelitian	 lanjutan	 dengan	
memperhitungkan	populasi	yang	lebih	luas	untuk	mewakili	anak	serta	remaja,	dari	tingkat	SD	hingga	
SMA,	 baik	 yang	 bersekolah	 di	 sekolah	 negeri	 maupun	 swasta.	 Dengan	 demikian	 kita	 mampu	
menggambarkan	besarnya	masalah	di	tiap	generasi	serta	faktor	penyebab	yang	harus	kita	minimalisir	
lewat	program-program	kesehatan	yang	terpadu	dan	berkesinambungan.

Kata	Kunci:	remaja,	siswa,	perilaku	merokok,	kawasan	tanpa	rokok

KONTRUKSI	PESAN	DAN	RESEPSI	KHALAYAK	TERHADAP	IKLAN-IKLAN	ROKOK	DJARUM	SUPER	
VERSI	PETUALANGAN
	 Afdal	Makkuraga	Putra,	Msi
	 Dosen	Fakultas	Ilmu	Komunikasi	Universitas	Mercu	Buana	Jakarta

Latar	Belakang:	Saat	 ini	 iklan-iklan	rokok	tampil	dengan	menarik	dan	atraktif.	 Ide	cerita	iklan-iklan	
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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.

Metode:	 Penelitian	 ini	menggunakan	 konsep	 teori	 konstruksi	 pesan,	 semiotika	 Roland	 Barthes	 dan	
docoding	dan	encoding	dari	Stuart	Hall.	Peneliti	menggunakan	analisa	semiotika	dan	resepsi	 sebagai	
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metode	penelitian.

Hasil:	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.

Kesimpulan:	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.

Kata	Kunci:	semiotika,	resepsi	dan	iklan	rokok
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PROGRESS	ON	COMPLIANCE	TO	SMOKE	FREE	LAW	IN	BALI:	WHAT	MAKES	THE	DIFFERENCE
1 1 1 1	 Putu	Ayu	Swandewi	Astuti ,	IWG	Artawan	Ekaputra ,	IM	Kerta	Duana ,	Ketut	Suarjana ,	Ketut	Hari	

1 1 2
Mulyawan ,	Ni	Made	Kurniati ,	TS	Bam

	 1
Bali	Tobacco	Control	Initiative	(BTCI),	School	of	Public	Health,	Fac.	Of	Medicine,	Udayana	University

	 2The	Union	Against	Tuberculosis	and	Lung	Diseases

Background:	Bali	province	has	launch	Smoke	Free	law	(SFL)	in	november	2011,	which	then	followed	by	
SFL	in	7	districts,	and	1	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	monthy,	in	total	four	surveys	since	August	2014.	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.

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	Badung	districts	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	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
SMOKE	FREE	KALIMANTAN	PRIMA	COAL	(KPC)	INDONESIA	2015:	AN	EXAMPLE	OF	MINING	
COMPANY	COMMITMENT	ON	TOBACCO	CONTROL

S02-02Simposium	II	-	Kamis,	28	Mei	2015	(14.30	-	15.30	WIB)	-	R.	Kaliurang

1 2 3 3	 Prabandari,	YS ,Kristina	SA ,	Wardono,	H ,	Aspita,	P
	 1Faculty	of	Medicine,	GadjahMada	University,	Yogyakarta,	Indonesia,	
	 2

Faculty	of	Pharmacy,	GadjahMada	University,	Yogyakarta,	Indonesia,	
	 3

Kaltim	Prima	Coal	(KPC),	East	Kalimantan,	Indonesia

Background:	Smoking,	along	with	low	�iber	diet,		high	blood	pressure	and	cholesterol,	are	risk	factors	of	
80%	of	global	death	due	 to	CVD	and	stroke.	As	one	of	causes	of	death,	 smoking	should	be	deterred.	
Evidence	showed	that	risk	factor	control	impact	on	health	cost.	Kaltim	Prima	Coal	(KPC),	one	of	the	largest	
coal	mining	operations	in	Indonesia	has	carried	out	a	baseline	survey	of	smoking	behavior	in	2013,	after	
implementing	 smoke	 free	 policy	 (Kawasan	 Tanpa	 Rokok/KTR)	 since	 2010.	 The	 decision	 for	
implementing	KTR	policy	was	made	after	3	employees	died	within	2	months	period	due	 to	smoking	
related	disease.

Method:	Survey	among	more	than	4000	employees	discovered	that	the	proportion	of	male	smoker	in	KPC	
was	more	than	half	and	by	end	of	2013	this	number	has	slightly	increased	compared	to	2010.		Indeed,	the	
prevalence	of	CVD,	diabetics	and	stroke	has	elevated	in	the	last	�ive	years	in	KPC,	and	it	drived	KPC	Top	
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Management	 launched	a	more	agresive	 tobacco	control	 through	a	comprehensive	smoking	cessation	
program	with	the	target	of	making	all	KPC	areas	free	from	smoking	activities	by	1st	January	2015.	Trial	for	
KPC	 100%	 smoke	 free	 areas	 and	 facilities	 has	 started	 on	 15th	 September	 2014.	 A	 series	 of	 health	
education	has	been	carried	out	among	many	groups.	Indeed,	twenty	ex	smokers	have	been	trained	to	
become	 peer	 educators	 for	 smoking	 cessation.	 Moreover,	 Health	 Safety	 Environment	 and	 Security	
Division	has	scaled	up	the	smoke	free	KPC	campaign	used	open	access	videos	and	other	health	education	
materials.	 Several	 rules	 and	 regulations,	 such	 as	 random	 screening	 of	 bringing	 cigarettes	 amongst	
employees	has	been	applied.

Result:	Many	smokers	have	stopped	smoking	in	KPC,	although	some	of	them	failed	to	really	quit	or	only	
reduced	the	number	of	cigarettes.	An	evaluation	on	how	they	quit	and	why	they	have	not	yet	stopped	
smoking	has	been	conducted	to	develop	strategy	to	help	smoker	personnel	to	stop	and	achieve	smoke	free	
KPC.	Addiction	was	 the	most	 reason	among	smokers	who	were	 trying	 to	 stop	 smoking	but	 still	 face	
dif�iculty	in	quitting.	While	the	quitter	reported	that	smoke	free	policy	have	big	in�luence	on	making	them	
to	quit.		

Keywords:	smoke	free	policy,	comprehensive	smoking	cessation	program,	worksite,	Indonesia
INTENSI	KEPATUHAN	MAHASISWA	TERHADAP	PENERAPAN	KAWASAN	KAMPUS	TANPA	ROKOK
	 Muchsin	Maulana,	Septian	Emma	Dwi	Jatmika,	Fardhiasih	Dwi	Astuti
	 Fakultas	Kesehatan	Masyarakat,Universitas	Ahmad	Dahlan,	Yogyakarta

S02-03Simposium	II	-	Kamis,	28	Mei	2015	(14.30	-	15.30	WIB)	-	R.	Kaliurang

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	fakultas	kesehatan.	Teknik	pengambilan	sampel	
yang	 digunakan	 adalah	 total	 sampling,	 sehingga	 besar	 sampel	 minimal	 adalah	 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).

Kesimpulan:	 Perlu	 adanya	 ketegasan	 dalam	 penerapan	 dan	 sosialisasi	 yang	 berkelanjutan	 tentang	
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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.

Kata	Kunci:	intensi,	pengetahuan,	sikap,	kawasan	kampus	tanpa	rokok
COMPLIANCE	OF	PUBLIC	FACILITIES	FOR	IMPLEMENTATION	REGIONAL	REGULATION	NO	5	YEAR	
2008	ABOVE	SFA	AND	SRA	IN	SURABAYA	(TIME	SERIES	METHOD	:	2012	TO	2014)

1 1 2 3 3	 Kurnia	D	Artanti ,	Santi	Martini ,	Kusuma	S	Lestari ,	Hario	Megatsari ,	Sri	Widati
	 1Department	of	Epidemiology	,	Faculty	of	Public	Health,	Airlangga	University,	
	 2

Department	of	Environmental	Health	,	Faculty	of	Public	Health,	Airlangga	University,
	 3

Department	of	Health	Promotion	,	Faculty	of	Public	Health,	Airlangga	University

S02-04Simposium	II	-	Kamis,	28	Mei	2015	(14.30	-	15.30	WIB)	-	R.	Kaliurang

Background:	 Surabaya	 is	 one	 of	 the	 pioneers	 of	 the	 enactment	 of	 Smoke	 Free	 Area	 regulation.	
Regulations	about	Smoke	Free	Area	(	SFA	and	Smoke-	Restricted	Area	(SRA)	have	validated	at	2008	but	
started	to	be	implemented	in	2009.The	aim	of	this	study	is	to	describe	compliance	of	the	implementation	
of	that	regulations	from	2012	until	2014.

Methods:	 This	 was	 a	 descriptive	 study	 	 with	 time	 series	 method.	 It	 saw	 how	 the	 implementation	
regulation	based	on	the	two	surveys	have	done.	The	�irst	survey	conducted	in	2012	with	a	sample	size	of	
154	and	the	second	survey	conducted	in	2014	by	the	number	300.	The	Survey	samples	were	Categorized	
as	Smoke	Restricted	Areas	is	a	public	place	and	Smoking	Free	Areas	is	health	facilities.	Cluster	random	
sampling	was	used	based	on	different	areas	of	Surabaya	(East,	West,	Center,	North,	and	South).	Data	
collection	was	done	by	an	observation	check	 list.	The	variable	Consist	of	people	are	still	 found	to	be	
smoking	inside	the	building,	there	are	smoking	room,	Ashtray,	cigarettes	butts	and	cigarette	sellers	were	
found	in	the	Smoke	-	Free	Area.

Result:	 The	 study	 founded	 that	 some	 indicators	 had	 improved	 in	 terms	 of	 the	 implementation	 of	
compliance	regulations.	But	they	also	found	an	 increase	 in	violations	 in	several	 indicators.	 Improved	
Implementation	obtained	on	the	indicators	found	room	smoking	increased	(5.8%	to	24%),	showed	signs	
of	banned	smoking	(31.2%	to	53%).	Increasing	the	number	of	violations	found	in	some	indicator	consist	
of	founded	people	smoke	(25.3%	to	41.3%),	There	was	a	smell	of	cigarette	smoke	(25.3%	to	34.3%),	found	
ashtrays	and	lighters	(27.3%	to	53.3	%),	found	cigarette	butts	(29.2%	to	59%),	there	were	indications	of	
cooperation	with	the	tobacco	industry	(22.1%	to	44.7%).

Conclusions:	The	duration	of	the	implementation	of	the	regulations	do	not	affect	the	compliance	of	the	
implementation	of	the	regulation.	The	need	for	reinforcement	in	order	to	strengthen	the	implementation	
of	regulations	SFA	in	Surabaya.

Keywords:	SFA,	SRA,	Implementation,	time	series
SMS	CENTRE	PENGADUAN	PELANGGARAN	KAWASAN	DILARANG	MEROKOK	(KDM)
	 Eva	Rosita,	SKM
	 YLKI

2
Latar	Belakang:	Jakarta	merupakan	jantung	negara	Republik	Indonesia	yang	mempunyai	luas	740,3	km 	
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	
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S02-05Simposium	II	-	Kamis,	28	Mei	2015	(14.30	-	15.30	WIB)	-	R.	Kaliurang

melalui	peraturan	pengendalian	pencemaran	udara,	namun,	implementasi	dari	peraturan	tersebut	masih	
sangat	lemah.	Sehingga	sebagian	besar	masyarakat	masih	merokok	di	area	KDM	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.

Intervensi:	 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	bisa	langsung	mengsms,	memfoto	dan	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	dikirim	YLKI	beberadan	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	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.

Kata	Kunci:	KDM,	sms	center,	DKI	Jakarta
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S03-01Simposium	III	-	Kamis,	28	Mei	2015	(14.30	-	15.30	WIB)	-	R.	Malioboro

PENGARUH	TERPAAN	GAMBAR	PERINGATAN	KESEHATAN	TERHADAP	PERSEPSI	KHALAYAK	
MENGENAI	AKTIVITAS	MEROKOK:	STUDI	PADA	MAHASISWA	FAKULTAS	ILMU	SOSIAL	DAN	
POLITIK,	UNIVERSITAS	INDONESIA
	 Anggita	Widyananda	Nugraha,	S.Sos
	 Departemen	Ilmu	Komunikasi,	Universitas	Indonesia

Latar	Belakang:	Di	 kawasan	Asia	Tenggara,	 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	perundang-undangan	yang	mengatur	pengendalian	tembakau.	
Meskipun	belum	merati�ikasi	FCTC	WHO,	dalam	perkembangannya	muncul	berbagai	 regulasi	 terkait	
pengendalian	tembakau	di	Indonesia.	Dalam	PP	No.	109	Tahun	2012	yang	mengatur	tentang	peringatan	
kesehatan	 dalam	 kemasanA� 	 	 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	Tobacco	Advestising	Promotion	and	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.	
Berdasarkan	masalah	penelitian	dan	pertanyaan	penelitian	yang	telah	dirumuskan	di	atas,	maka	tujuan	
penelitian	ini	adalah
	 1.	 Mendeskripsikan	persepsi	khalayak	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	.

Metode:	Dalam	penelitian	ini,	peneliti	menggunakan	paradigma	post	positivis.	Sedangkan	untuk	teknik	
pengumpulan	data	yang	dilakukan	adalah	dengan	menggunakan	mixed	methods	yaitu	gabungan	data	
kuantitaif	 menggunakan	 survei	 dengan	 kuisioner	 dan	 wawancara	 mendalam	 untuk	 data	 kualitatif.	
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	sebanyak	1838A� 	 	mahasiswa,	dengan	menggunakan	
rumus	slovin	maka	diambil	200	sampel	dengan	menggunakan	teknik	penarikan	sampel	simple	random	
sampling.	 Untuk	 data	 kualitatif	 menggunakan	 purposeful	 method.	 Metode	 penarikan	 sampel	 ini	
digunakan	dengan	memilih	informan	yang	mewakili	kedua	kelompok	yakni	perokok	pasif	dan	aktif	serta	
kelompok	yang	pernah	merokok	dan	tidak	pernah	merokok.	Dengan	menggunakan	Mixed	Methods,	maka	
penelitian	ini	menggunakan	dua	macam	analisis	data,	yang	meliputi	dua	data	yang	ada	yaitu:
	 1.	 Data	Kuantitatif	dengan	menggunakan	analisis	univariat	dan	bivariat	(menggunakan	uji	regresi	

dan	t-test)
	 2.	 Data	Kualitatif	dengan	menggunakan	analisis	tema	(thematic	analysis).

Hasil:	 Terkait	 dengan	 pengendalian	 tembakau	 yang	 ada	 di	 Universitas	 Indonesia,	 melalui	 adanya	
penerapan	kawasan	tanpa	rokok,	Universitas	Indonesia	sudah	menerapkan	adanya	kawasan	tanpa	rokok	
(KTR)	sejak	tahun	2011.	FISIP	UI	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.	Dengan	segala	macam	
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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	(R-Square)	yang	diperoleh	A� 	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)	
padaA� 		persepsi	khalayak	yang	dipengaruhi	gambar	peringatan	kesehatan	dalam	iklan	rokok	lebih	besar	
dibandingkan	dengan	pada	persepsi	khalayak	yang	dipengaruhi	gambarA� 	 	peringatan	kesehatan	dalam	
kemasan	rokok.

Dalam	 penelitian	 ini	 T-Test	 dilakukan	 untuk	 melihat	 perbandingan	 antara	 perokok	 aktif	 dan	 pasif	
terhadap	 persepsi	 khalayak	 baik	 yang	 dipengaruhi	 gambar	 peringatan	 kesehatan	 dalam	 kemasan	
maupun	iklan	rokok	dan	juga	perbandingan	antara	kelompok	yang	pernah	merokok	dan	tidak	pernah	
merokok	 terhadap	 persepsi	 khalayak	 baik	 yang	 dipengaruhi	 gambar	 peringatan	 kesehatan	 dalam	
kemasan	maupun	iklan	rokok.	

Signi�ikansi	pada	kelompok	pada	kedua	kelompok	yang	dipengaruhi	gambar	peringatan	kesehatan	dalam	
kemasan	 rokok	menunjukkan	angka	0,77	sedangakan	persepsi	yang	dipengaruhi	gambar	peringatan	
kesehatan	 dalam	 iklan	 rokok	 sebesar	 0,947.	 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	ditimbulkan	dari	aktivitas	merokok	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	kelompok	yang	dipengaruhi	gambar	peringatan	kesehatan	dalam	
kemasan	 rokok	menunjukkan	angka	0,77	sedangakan	persepsi	yang	dipengaruhi	gambar	peringatan	
kesehatan	 dalam	 iklan	 rokok	 sebesar	 0,397.	 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.

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	yang	meliputi	latar	
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belakang,	 nilai	 individu	 dan	 pengalaman	maupun	 eksternal	 yang	meliputi	 ukuran	 terpaan	 dan	 juga	
intesitas.	Faktor-faktor	tersebut	juga	yang	dapat	mempengaruhi	pembentukan	persepsi	khalayak.

Kesimpulan:	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.	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.

Saran	 dan	 rekomendasi	 untuk	 pemerintah	 berupa	 evaluasi	 pada	 penggunaan	 gambar	 peringatan	
kesehatan	yang	ada	di	Indonesia.	Terlebih	dari	sisi	ukuran	gambar	peringatan	kesehatan	yang	dirasa	
kurang	besar	dan	juga	pemilihan	gambar	yang	digunakan	sebagai	gambar	peringatan	kesehatan	dibuat	
sebagaimana	mestinya	menggambarkan	bahaya	merokok,	 selain	 itu	 juga	gambar	 tersebut	digunakan	
dalam	iklan	siar	juga	harus	menyesuaikan	dengan	aturan	yang	berlaku	di	dalamnya.	Segera	membuat	
sebuah	 peraturan	 perundang-undangan	 dalam	 bentuk	 peraturan	menteri	 sebagai	 sebuah	 peraturan	
turunan	mengenai	gambar	peringatan	kesehatan	pada	iklan	rokok	seperti	yang	telah	dilakukan	dalam	
gambar	peringatan	kesehatan	pada	kemasan	rokok	dan	merati�ikasi	FCTC	di	Indonesia.

Untuk	 penelitian	 selanjutnya	 saran	 dan	 rekomendasinya	 adalah	 dapat	 menambahkan	 variabel	
independen	atau	menggunakan	variabel	moderating	dan	variabel	intervening	yang	dapat	berpengaruh	
terhadap	 persepsi	 khalayak	 untuk	 memperoleh	 hasil	 yang	 lebih	 bervariasi	 atau	 tidak	 terlalu	
mengeneralisir	kondisi	sosial	yang	ada.	Pada	penelitian	selanjutnya	dapat	meneliti	sampai	pada	tahap	
tindakan,	karena	dalam	 	penelitian	ini	baru	dilakukan	penelitian	hingga	sampai	kognisi	saja	sehingga	
kemudian	penelitian	akan	menjadi	jauh	komprehensif	dan	menarik	untuk	melihat	tindakan.

Kata	Kunci:	Gambar	Peringatan	Kesehatan	(Pictorial	Health	Warning),	persepsi	khalayak
PENGARUH	PERSEPSI	TENTANG	PENGGUNAAN	DESAIN	PERSUASIF	PADA	BUNGKUS	ROKOK	
TERHADAP	MOTIVASI	BERHENTI	MEROKOK:	STUDI	PADA	MAHASISWA	PROGRAM	STUDI	ILMU	
KEPERAWATAN	FAKULTAS	ILMU	KESEHATAN	UNIVERSITAS	MUHAMMADIYAH	MALANG
	 Haris	Suhamdani,	Nurul	Aini,	S.Kep,	Ns,	M.Kep,		Nur	Lailatul	Masruroh,	S.	Kep,	Ns,	MNS
	 Universitas	Muhammadiyah	Malang

Latar	Belakang:	Perilaku	merokok	dilihat	dari	berbagai	sudut	pandang	dinilai	sangat	merugian	baik	bagi	
diri	sendiri	maupun	orang	lain	disekitarnya.	Kebiasaan	merokok	dimulai	dari	masa	remaja	yang	terus	
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berlanjut	 sampai	 memasuki	 masa	 dewasa	 bahkan	 hingga	 lanjut	 usia.	 Sesuai	 peraturan	 Pemerintah	
Republik	Indonesia	nomor	109	tahun	2012	dan	peraturan	menteri	kesehatan	nomor	28	tahun	2013	yang	
menetapkan	 semua	 produk	 rokok	 wajib	 mencatumkan	 gambar	 peringatan	 bahaya	 berupa	 desain	
persuasif	 pada	 bungkus	 rokok	 yang	 diharapkan	 dapat	 mengurangi	 jumlah	 perokok	 dan	 mencegah	
keinginan	 individu	 untuk	 merokok.	 Berdasarkan	 latar	 belakang,	 maka	 tujuan	 penelitian	 ini	 yaitu	
menganalisis	pengaruh	persepsi	 tentang	penggunaan	desain	persuasif	pada	bungkus	rokok	terhadap	
motivasi	berhenti	merokok	pada	Mahasiswa	Program	Studi	Ilmu	Keperawatan	Fakultas	Ilmu	Kesehatan	
Universitas	Muhammadiyah	Malang.

Metode:	Desain	penelitian	yang	digunakan	adalah	cross	sectional.	Penelitian	ini	dilakukan	pada	tanggal	
27	November	“	01	Desember	2014	di	Kampus	2	Universitas	Muhammadiyah	Malang.	Subjek	penelitian	
adalah	 remaja	 usia	 17-23	 tahun	 yang	 memiliki	 perilaku	 merokok	 dengan	 populasi	 sebanyak	 78	
mahasiswa	diambil	dengan	metode	purposive	sampling,	yang	memenuhi	kriteria	 inklusi	sebanyak	66	
mahasiswa.	Analisis	data	dilakukan	menggunakan	uji	regresi	logistik.
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Hasil:	Didapatkan	persepsi	positif	sebanyak	42	orang	(64%),	dan	persepsi	negatif	sebanyak	24	orang	
(36%),	motivasi	berhenti	merokok	tinggi	sebanyak	57	orang	(86%),	motivasi	berhenti	merokok	rendah	
sebanyak	9	orang	 (14%).	Hasil	 analisis	 antara	persepsi	dengan	motivasi	 sebesar	0,013	<	0,05	maka	
dengan	demikian	dapat	diartikan	dengan	H0	ditolak	dan	H1	diterima.	Ada	pengaruh	persepsi	tentang	
penggunaan	desain	persuasif	terhadap	motivasi	berhenti	merokok.

Kesimpulan:	Hasil	penelitian	menunjukkan	terdapat	pengaruh	yang	signi�ikan	antara	persepsi	tentang	
desain	persuasif	terhadap	motivasi	untuk	berhenti	merokok

Kata	Kunci:	desain	persuasif	bungkus	rokok,	motivasi	berhenti	merokok,	remaja
PERAN	KESAN	MENAKUTKAN	DALAM	PERINGATAN	BERGAMBAR	DI	BUNGKUS	ROKOK	BAGI	
REMAJA:	STUDI	PADA	SISWA	SMA	YAPEMRI	DAN	SMKN	2	DEPOK
	 Andi	Annisa	Dwi	Rahmawati
	 Mahasiswa	Fakultas	Kesehatan	Masyarakat	Universitas	Indonesia

Latar	Belakang:	Peringatan	Kesehatan	Bergambar	(PKB)	yang	wajib	dicantumkan	pada	bungkus	rokok	
sejak	24	 Juni	2014,	salah	satunya	bertujuan	untuk	mencegah	remaja	dari	kebiasaan	buruk	merokok.	
Dengan	melihat	kumpulan	gambar	menakutkan	pada	PKB,	remaja	perokok	juga	diharapkan	termotivasi	
untuk	berhenti	merokok.	Penelitian	ini	bertujuan	mengetahui	bagaimana	pesan	persuasif	yang	berusaha	
memunculkan	rasa	takut	berperan	dalam	proses	penerimaan	atau	penolakan	pesan	pada	siswa	perokok	
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di	SMA	Yapemri	dan	SMKN	2	Depok.

Metode:	Penelitian	 ini	adalah	penelitian	kualitatif	dengan	desain	Rapid	Asessment	Procedures	 (RAP).	
Metode	yang	digunakan	dalam	pengumpulan	data	adalah	wawancara	mendalam.

Hasil:	 Hasil	 penelitian	 menunjukkan	 siswa	 yang	 mendapat	 intervensi	 program	 berhenti	 merokok	
bernama	Not	 on	 Tobacco	 (NOT)	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,	remaja
PENGARUH	PERINGATAN	BERGAMBAR	PADA	BUNGKUS	ROKOK	TERHADAP	PERILAKU	PEROKOK	
REMAJA
	 Ida	Ayu	Mas	Amelia	Kusumaningtyas
	 SMPN	163	Jakarta

Latar	 Belakang:	 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	
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163	Jakarta.

Metode:	 Metode	 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.

Hasil:	Hasil	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	penyakit-penyakit	
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.	Kesimpulan	Peringatan	bergambar	pada	bungkus	rokok	yang	beredar	
di	 Indonesia	efektif	untuk	mencegah	siswa	yang	 ingin	merokok.	Peringatan	bergambar	 tersebut	 juga	
menimbulkan	 keinginan	 siswa	 yang	 merokok	 untuk	 berhenti	 merokok.	 Saran	 Proporsi	 gambar	
peringatan	kesehatan	pada	bungkus	rokok	perlu	diperbesar	sehingga	lebih	jelas	terlihat.	Penjualan	rokok	
kepada	anak	dibawah	usia	18	tahun	dan	penjualan	rokok	secara	eceran	harus	dilarang.	Pelarangan	total	
terhadap	iklan	dan	sponsorship	rokok	dan	penerapan	kawasan	tanpa	rokok	di	sekolah	mutlak	harus	
diterapkan.	Sosialisasi	bahaya	merokok	bagi	kesehatan	dan	konseling	siswa	berhenti	merokok	agar	lebih	
banyak	dilakukan	di	kalangan	remaja.

Kata	Kunci:	peringatan	kesehatan	bergambar,	perokok	remaja
PUBLIC	OPINION,	SUPPORT	AND	THE	EFFECTIVITY	OF	PICTORIAL	HEALTH	WARNING	ON	
SMOKING	CESSATION	IN	BALI	PROVINCE

1 1 1 1 1 2	 IWG	Artawan	Eka	Putra ,	PAS	Astuti ,	IMK	Duana ,	IK	Suarjana ,	KH	Mulyawan ,	TS	Bam
	 1School	of	Public	Health,	Faculty	of	Medicine,	Udayana	University,	Bali,	Indonesia
	 2

The	International	Union	against	Tuberculosis	and	Lung	Disease,	Of�ice	Indonesia

Background:	Smoking	has	been	attributed	to	many	negative	health	outcome,	which	is	also	the	situation	
in	Bali	where	there	is	growing	trend	of	smoking	related	disease.	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.

Methods:	This	is	a	cross-sectional	survey	involving	1078	samples	from	all	over	Bali	Province,	February	to	
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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	14.9	and	after	PHW	11.1	(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	
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of	smoker	planning	stop	smoking	and	already	reduce	the	number	of	cigarette	consumption	after	PHW,	
increasing	the	capacity	of	smoking	cessation	program	is	needed.	

Keywords:	pictorial	health	warning,	smoking	cessation,	public	opinion	and	support
THE	EFFECTIVENESS	OF	LARGER	PICTORIAL	HEALTH	WARNING	TO	DIMINISH	THE	NUMBER	OF	
CIGARETTE	SMOKERS
	 Andrew	Ebeneizer	Timanta
	 Mahasiswa	Universitas	Indonesia

Background:	Based	on	Riset	Kesehatan	Dasar	(Riskesdas),	the	proportion	of	the	population	that	are	
smoking	in	Indonesia	are	about	29.3%	from	the	total	population	in	2013.	To	solve	this	problem,	The	
Framework	Convention	on	Tobacco	Control	(FCTC)		recommends	that	the	best	tool	to	diminish	the	spread	
of	tobacco	epidemic	is	to	have	a	strong	and	effective	tobacco	control	policy.	One	of	the	policies	is	pictorial	
health	 warnings	 on	 cigarette	 packs.	 Pictorial	 health	 warnings	 on	 cigarette	 packages	 are	 more	 eye-
catching	 than	 text-only	 messages	 for	 communicating	 the	 risks	 of	 smoking.	 In	 addition,	 the	 vivid	
photographs	warning	on	cigarette	packaging	have	proven	to	have	potentials	as	a	signi�icant	deterrent	to	
smoking	initiation	among	adolescents	and	encourage	adult	smokers	to	quit.	Pictorial	health	warnings	are	
well	noticed	and	can	in�luence	smoking	behavior	if	they	are	printed	on	the	front	in	the	upper	area	and	in	a	
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large	size.	If	the	pictorial	health	cover	75,	90	or	100	%	of	the	package,	they	have	signi�icantly	greater	
impact	 on	 smokers	 and	 non-smokers	 rather	 than	 those	 covering	 below	 50	 %	 of	 the	 package.	
Unfortunately,	In	Indonesia	itself,	the	government	regulation	(PP)	No	109/2012	only	stated	the	pictorial	
health	warning	are	required	to	cover	40%	of	the	main	display	areas	only.	If	we	compare	to	Canada,	which	
have	75%	of	pictorial	health	warning,	over	90	percent	of	youth	in	their	state	said	that	pictorial	warnings	
make	smoking	less	attractive	for	them.	Almost	one	third	of	survey	participants	aged	11-16	years	itself	
indicated	that	picture	warnings	had	stopped	them	from	having	a	cigarette	at	least	once	in	the	last	month	
prior	to	the	survey.	Adolescents	who	already	smoke	or	are	experimenting	with	smoking	do	smoke	fewer	
cigarettes	or	tend	to	think	about	quitting	due	to	health	warnings.

Methods:	Use	literature	review	on	Tobacco	Control	Report	and	supported	by	other	sources	of	literature.

Result:	Pictorial	health	warning	of	disease	were	perceived	by	youth	and	adults	as	the	most	effective	
warning	theme.

Conclusion:	Larger	pictorial	health	warnings	(Up	to	50%)	are	an	effective	ways	of	tobacco	prevention,	
because	 they	prevent	young	people	 from	 taking	up	 smoking	and	motivate	 smokers	 to	quit	 smoking.	
Therefore,	larger	pictorial	health	warnings	combine	with	vivid	photographs	of	lungs	diseased,	lips,	and	
other	body	parts	can	deter	youth	from	starting	to	smoke	and	motivate	smokers	to	quit.

Keywords:	pictorial	health	warning,	cigarette	smokers

- - - - -
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ROKOK	DALAM	BUDAYA
1 2 3

	 Rizki	Maulida ,	Ainul	Siti	Sarah ,	Putri	Wahyuni
	 1 	1

UIN-Ar-Raniry, Aceh	Civil	Society	Task	Force,	
	 2 	Universitas	Indonesia,
	 3 3Universitas	Kebangsaan	Malaysia,	 Lecture	at	Universitas	Syahkuala,	
	 1,2,3

Center	Tobacco	Control	Studies

Latar	Belakang:	Berdasarkan	hasil	observasi	awal	diketahui	bahwa	adanya	keterkaitan	rokok	dalam	
budaya	 masyarkat	 Aceh.	 Dimana	 masyarakat	 Aceh	 masih	 berkerja	 secara	 gotong	 royong-saling	
membantu	sesama	kampung	atau	wilayahnya	dalam	perkhaleatab	Akbar.	Setiap	perayaan	besar-kecil	
dalam	bentuk	peringatan	Maulida	Nabi,	acara	Perkawinan,	aqikah	kelahiran	anak	bahkan	kematian	juga	
adanya	rokok	dalam	agenda	tersebut.	

Prilaku	 merokok	 masyarakat	 Aceh	 menjadi	 budaya	 tersendiri	 dalam	 interaksi	 sosial.	 Maupun	 juga	
menjadi	 suatu	 kebutuhan	 kepuasan	 personal	 untuk	 menghisap	 rokok.	 Jika	 dikaitkan	 dalam	 suatu	
kebiasaan	yang	berulang-ulang	dalam	acara,	moment,	peringatan	dan	perkhaleatan	perkawinan,	maulid	
Nabi,	 kelahiran,	 dan	 kematian.	 Rokok	 menjadi	 barang	 pelengkap	 dalam	 moment-moment	 tersebut.	
Menjadi	perhatian	dan	keprihatinan	bawasanya	rokok	tersebut	mengefekan	kecanduan	yang	membuat	
perokok	sulit	berhenti	dan	berefek	pada	ranah	kesehatan	juga	ekonomi	masyarakat.

Penjualan	 rokok	 yang	 tidak	 dibatasi	maupun	 pengawalan	 dari	 pemerintah	 yang	masih	 dalam	 ranah	
inisiasi	 dengan	 persamaan	 persepsi	masyarakat	 dari	 peraturan	walikota	 Banda	 Aceh	 (perwal)	 yang	
dikeluarkan,	 masih	 perlu	 usaha	 keras	 untuk	 meminimalisirkan	 jual	 beli	 rokok	 dan	 penguna	 rokok.	
dengan	tidak	menjual	secara	eceran	dan	bagi	kalangan	usia	tertentu	saja.	Mungkin	ini	dapat	menjadi	
suatu	alasan	ber�ikir	dua	kali	untuk	menghisap	rokok	 tersebut,	yang	 juga	membahayakan	kesehatan	
tubuh.

Metode : 	 Penelit ian	 ini 	 di lakukan	 dengan	 metode	 kualitati f 	 secara	 ethnogra�i 	 yaitu	
menuliskan/menjelaskan	 secara	 teperinci	 dari	 data-data	 narasi	 deskriptif	 di	 lapangan.	Mengunakan	
instrument	penelitelitian	dengan	wawancara,	observasi,	serta	mengunakan	beberapa	catatan	berkenaan	
hal	 yang	 akan	 diteliti.	 Dairy	 Keeping	 periset	 secara	 rutin	 melengkapi	 catatan	 observasinya	 dengan	
membuat	 buku	 harian	 riset.	 Yang	 berisi	 persaraan	 personal,	 sistem	 pemikiran	 berkala,	 dan	 pikiran	
pribadi	mengenai	riset	itu	sendiri.	Tulisan-tulisan	yang	memperbanyak	dan	membantu	menginterpretasi	
data	mentah	yang	diperoleh	dari	observasi.	Pengambilan	sampel	secara	Acak	dipilih	dari	wilayah	Aceh	
besar	di	desa	Lambaroe,	Montasik,	dan	desa	Tungkop.

Hasil:	“Budaya	berkenaan	dengan	cara	manusia	hidup,	yaitu	suatu	konsep	yang	membangkitkan	minat”.	
Berkenaan	dengan	pernyataan	diatas	budaya	 sebagai	keadan	dengan	 cara	manusia	hidu,	 yang	dapat	
membangkitkan	minat.	Maka	di	penelitian	 ini	menemukan	bahwa	rokok	menjadikan	bagaimana	cara	
hidup	dan	berbagi	kebahagiaan,	kesenangan	dan	kesedihan	dengan	merokok,	ini	adalah	bentuk	sesuatu	
yang	tidak	wajar	 jika	 ini	berkelanjutan	secara	terus	menerus.	Dimana	bukan	minat	yang	positif	yang	
ditemukan,	namun	nikmat	sesaat.

Rokok	telah	menjadikan	suatu	budaya	bagi	masyarakat	Aceh.	Tidak	mengherankan	jika	Aceh	dinyatakan	
sebagai	 provinsi	 dengan	 jumlah	 perokok	 tertinggi,	 terutama	 di	 kalangan	 laki-laki	 dan	 perokok	 usia	
remaja	(Riskesdas,	2007;	2010).	Maka	tidak	menutup	keinginan	bagi	perokok	untuk	mencoba	tumbuhan	
tembakau	yang	benar-benar	dilarang	seperti	yang	diketahui	salah	satu	tumbuhan	Ganja	terbaik	di	dunia	
berasal	dari	Aceh.	Dengan	mudahnya	mendapatkan	rokok	didalam	keseharian	masyarakat,	maka	rokok	
menjadikan	gerbang	utama	bagi	pengkonsumsi	narkoba.	

Dengan	 letak	geogra�if	Aceh	menjadikan	 tempat	yang	 strategis	dengan	dunia	 international	Malaysia,	
Singapura,	dan	pulau-pulau	Indonesia	lainya.	Bahkan	disini	bukan	uang	lagi	yang	dibutuhkan	jika	barang	
ada	maka	sifatnya	bateran	dengan	barang	lainya	seperti	sabu	atau	heroin.	Secara	persentase	rumah	sakit	
jiwa	kota	Banda	Aceh	menampung	pasien	gangguan	jiwa	sebagian	besarnya	70	%	pasien,	dengan	riwayat	
penyakit	berlatar	belakang	ganguan	mental	disebabkan	oleh	pengunaan	ganja	(ketua	BNNP	Aceh,	Saidan	
Navi;	2011).
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Kesimpulan:	Dalam	riset	ini	tergambarkan	bahwa	rokok	menjadi	teman	tersendiri	dalam	keramaian	
atau	perayaan.	Proses	dan	kegiatan	ini	seperti	mengharuskan	adanya	rokok	dalam	kegiatan	tersebut.	Hal	
ini	 tentu	 secara	 ekonomi	 masyarakat	 maupun	 kesehatan	 juga	 kualitas	 gizi	 generasi	 kedepan	 dapat	
mempengaruhi.	 Saya	 berkeingin	 untuk	 melakukan	 riset	 lebih	 dalam	 lagi	 dalam	 kehidupan	 sosial	
masyarakat	tersebut.	Tentu	dengan	peran	pemerintah	juga	daerah	perlu	dungungan	membatasi	penguna	
tembakau.		

Kata	Kunci:	rokok,	budaya,	masyarakat,	sosial
SIKAP	WANITA	HAMIL	TERHADAP	ANGGOTA	RUMAH	TANGGA	YANG	MERUPAKAN	PEROKOK	
AKTIF	(STUDI	DI	PUSKESMAS	KECAMATAN	JATINEGARA	DAN	KRAMAT	JATI	JAKARTA	TIMUR	
TAHUN	2013)

S04-02Simposium	IV	-	Kamis,	28	Mei	2015	(14.30	-	15.30	WIB)	-	R.	Borobudur

	 Rudi	Salam,	M.Si
	 Sekolah	Tinggi	Ilmu	Statistik

Latar	Belakang:	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	wanita	yang	sedang	menjalani	masa	
kehamilan.	 Merokok	 pada	 wanita	 hamil	 bukan	 hanya	 akan	 mengakibatkan	 kehamilan	 yang	 rapuh,	
melainkan	 juga	 berakibat	 pada	 kesehatan	 sang	 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.	
Hakim	 Sorimuda	 Pohan	 dari	 Komisi	 Nasional	 Pengendalian	 Tembakau	 sekaligus	 dokter	 spesialis	
kandungan	menyatakan	bahwa	asap	rokok	berdampak	besar	pada	kesehatan	perempuan,	terutama	bagi	
perempuan	hamil.

Tujuan:	Mengidenti�ikasi	variabel-variabel	yang	memengaruhi	 sikap	wanita	hamil	 terhadap	anggota	
rumah	tangga	yang	merupakan	perokok	aktif	dan	melihat	kecenderungan	sikap	wanita	hamil	terhadap	
anggota	 rumah	 tangga	 yang	 merupakan	 perokok	 aktif	 berdasarkan	 variabel-variabel	 yang	
memengaruhinya.	 Variabel-variabel	 yang	 diduga	 berpengaruh	 pada	 sikap	 wanita	 hamil	 terhadap	
angggota	rumah	tangga	yang	merupakan	perokok	aktif	adalah	umur,	tingkat	pendidikan,	pengalaman	
melahirkan,	akses	terhadap	media	cetak,	akses	terhadap	media	elektronik,	dan	pengetahuan	tentang	
rokok.

Metode:	Penelitian	ini	menggunakan	data	primer	yang	diperoleh	dengan	menggunakan	kuesioner	secara	
self-enumeration.	Pengambilan	sampel	dalam	penelitian	ini	menggunakan	metode	systematic	sampling	
untuk	 populasi	 penelitian	 yang	 tak	 terbatas.	 Dalam	 penelitian	 ini,	 jumlah	 sampel	 yang	 digunakan	
sebanyak	110	responden.	Metode	statistik	yang	digunakan	untuk	mengolah	data	adalah	regresi	logistik	
biner.

Hasil:	Sikap	wanita	hamil	terhadap	anggota	rumah	tangga	yang	merupakan	perokok	pasif	dipengaruhi	
oleh	 tingkat	 pendidikan,	 pengalaman	melahirkan,	 dan	 pengetahuan	 tentang	 rokok.	 Jika	 dilihat	 dari	
kecenderungannya,	 wanita	 hamil	 yang	 memiliki	 tingkat	 pendidikan	 di	 bawah	 SLTA	 untuk	 bersikap	
permisif	 akan	 lebih	 besar	 daripada	 wanita	 hamil	 yang	 memiliki	 tingkat	 pendidikan	 minimal	 SLTA,	
kemudian	 wanita	 hamil	 yang	 tidak	 memiliki	 pengalaman	 melahirkan	 daripada	 yang	 memiliki	
pengalaman	melahirkan,	 dan	 yang	 terakhir	wanita	 hamil	 yang	memiliki	 pengetahuan	 tentang	 rokok	
rendah	daripada	pengetahuan	tentang	rokok	tinggi.

Kata	Kunci:	wanita	hamil,	perokok	aktif,	sikap,	asertif,	non-asertif
FAKTOR-FAKTOR	YANG	BERHUBUNGAN	DENGAN	PERILAKU	MEROKOK	PADA	SISWA-SISWI	SMP	
NEGERI	53	JAKARTA	TAHUN	2013
	 Irfan	Faturrahman,	SKM,	Mohammad	Ainul	Ma'ruf,	SKM,	Munaya	Fauziah,	SKM,	MKM
	 Program	Studi	Kesehatan	Masyarakat	-	Universitas	Muhammadiyah	Jakarta
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Latar	Belakang:	Merokok	sudah	merupakan		bagian		hidup		masyarakat	(Bustan,	2007).	Rokok		adalah	
komoditas	 yang	membahayakan	 kesehatan,	 namun	 sifatnya	 yang	 adiktif	membuat	 konsumsi	 	 rokok	
masih	 	sangat	 	tinggi	 	(Ahsan,	2006).	Hal	 	ini	 	menyebabkan	kebiasaan	merokok	dapat	memunculkan	
asosiasi	individu	terhadap	rokok	yang	dihisap	 	sebagai	 	aktivitas	 	psikologis.	Berdasarkan	hasil	survei	
Kesehatan	Reproduksi	Remaja	Indonesia	(SKRRI)	tahun	2007,	didapatkan	permasalahan	NAPZA]		yang	
terjadi	pada	 	remaja	antara	lain	perokok	aktif	hingga	saat	ini	47	%.	Berdasarkan	data	Riskesdas	2010,	
prevalensi	perokok	di	DKI	Jakarta	berada	pada	angka	30,8%.	Berdasarkan	hasil	survei	yang	dilaksanakan	
oleh	Global	Youth	Tobacco	Survey	(GYTS)	WHO	pada	tahun	2007	didapatkan	bahwa	34%	murid	SMP	di	
Jakarta	pernah	merokok.	Penelitian	 ini	bertujuan	untuk	mengetahui	 faktor-faktor	yang	berhubungan	
dengan	perilaku	merokok	pada	remaja.

Metode:	Penelitian	ini	menggunakan	metode	penelitian	kuantitatif	dan	desain	cross	sectional.	Teknik	
pengambilan	sampel	dalam	penelitian	ini	adalah	strati�ied	random	sampling.	Perhitungan	sampel	dalam	
penelitian	ini	menggunakan	teori	Lemeshow	dengan	rumus	uji	hipotesis	perbedaan	2	proporsi.	Jumlah	
sampel	yang	diteliti	adalah	120	responden.	Responden	diwawancarai	dengan	menggunakan	kuesioner	
semi	 terstruktur.	 Kuesioner	 berisi	 daftar	 pertanyaan	 terkait	 penelitian	 yang	 dilakukan	 yaitu	
keterjangkauan	 terhadap	 rokok,	 pengetahuan	 tentang	 bahaya	 rokok,	 sikap	 terhadap	 iklan	 rokok,	
keterpaparan		terhadap	iklan	rokok	di	media	massa	dan	point	of	sales,	serta	perilaku	merokok	responden.	
Untuk	menilai	adanya	perbedaan	proporsi	hubungan	dari	setiap	variabel	dengan	signi�ikasi	hubungan	
pada	derajat	penolakan	I�±	=	5%	(p<	0,05)	maka	digunakan	uji	chi-square.	Jika	hasil	perhitungan	statistik	
pada	tabel	chi-square	menunjukkan	nilai	p-value	<	0,05	 	maka	 	dapat	 	dikatakan	 	ada	 	hubungan	 	yang		
bermakna		antara	variabel	yang	dianalisis.

Hasil:	Distribusi	responden	berdasarkan	jenis	kelamin	didapatkan	laki-laki	lebih	banyak	terpilih	menjadi	
responden	dari	pada	perempuan	dengan	masing-masing	persentase	52,5%	dan	47,5%.	Sebanyak	32	
responden	merokok	(26,7%)	dan	88	lainnya	(73,3%)	tidak	merokok.	Didapatkan	97	responden	(80,8%)	
memiliki	 pengetahuan	 yang	 rendah	 tentang	 rokok	 dan	 hanya	 19,2%	 responden	 yang	 memiliki	
pengetahuan	tinggi	tentang	rokok.	Sebesar	60,8%	(73	responden)	memiliki	sikap	yang	setuju	terhadap	
rokok	dan	39,2%	lainnya	tidak	setuju	dengan	rokok.	Kebanyakan	responden	tidak	dapat	menjangkau	
rokok	(65,8%)	dan	sebesar	76,7%	responden	menyatakan	bahwa	rokok	tersedia	di	sekitar	sekolah	dan	
rumah	mereka.	Mayoritas	 responden	 (99,2%)	 pernah	melihat	 iklan	 rokok	 setiap	menonton	 televisi.	
Faktor	yang	berhubungan	terhadap	perilaku	merokok	responden	adalah	faktor	jenis	kelamin	(p	value	=	
0,0),	 ketersediaan	 rokok	 (p	 value	 =	 0,027)	 dan	 teman	 sebaya	 (p	 value	 =	 0,001).	 Faktor	 yang	 tidak	
berhubungan	terhadap	perilaku	merokok	responden	adalah	pengetahuan,	sikap,	keterjangkauan	rokok,	
dan	keterpaparan	iklan	rokok.	

Kesimpulan:	Siswa/i	di	SMP	Negeri	53	Jakarta	Utara	memiliki	sikap	yang	tidak	setuju	terhadap	rokok,	
namun	masih	memiliki	pengetahuan	yang	rendah	terkait	rokok.	Pemberian	informasi	kesehatan	seperti	
diadakannya	 penyuluhan	 mengenai	 bahaya	 merokok	 bagi	 siswa	 perlu	 diadakan	 secara	 rutin	 agar	
tertanam	sikap	yang	positif	dalam	diri	mereka.	Perlu	dibentuknya	kelompok	pendidik	kesehatan	sebaya	
di	kalangan	siswa	agar	siswa	dapat	menjadi	agent	of	change	bagi	sesamanya.	Kelompok	tersebut	selain	
dibekali	dengan	pengetahuan	mengenai	bahaya	rokok,	juga	dibekali	dengan	kemampuan	public	speaking	
dan	kemampuan	melakukan	terapi	berhenti	merokok.	Adanya	peraturan	dilarang	merokok	di	sekolah	
perlu	terus	dipantau	agar	ketika	terjadi	pelanggaran	dapat	segera	ditindak.	Penerapan	sanksi	peraturan	
secara	tegas	diharapkan	dapat	mencegah	perilaku	merokok	di	kalangan	siswa.

Kata	Kunci:	perilaku	merokok,	usia	remaja,	dan	keterjangkauan	rokok
FAKTOR-FAKTOR	YANG	BERHUBUNGAN	DENGAN	PERILAKU	MEROKOK	SISWA	LAKI-LAKI	SLTA	
DI	KOTA	BOGOR	TAHUN	2014
	 Iptah	Khusniyati
	 Universitas	Ibn	Khaldun	Bogor

Latar	Belakang:	Kebiasaan	merokok	menjadi	masalah	kesehatan	sejak	dahulu	dan	terus	berkembang	
dan	berlanjut	sampai	sekarang,	seiring	dengan	perkembangan	industri	yang	semakin	modern.	Berbagai	
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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.

Metode:	Penelitian	ini	menggunakan	desain	penelitian	kuantitatif	metode	cross	sectional	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:	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
APAKAH	POSISI	PEREMPUAN	DALAM	PENGAMBILAN	KEPUTUSAN	DALAM	KELUARGA	
MEMPENGARUHI	JUMLAH	PEROKOK	DALAM	KELUARGA?
	 Dr.	Susy	Katikana	Sebayang
	 Fakultas	Kesehatan	Masyarakat,	Universitas	Airlangga;	Indonesian	Tobacco	Research	Alliance

Latar	 Belakang:	 Keterlibatan	 perempuan	 dalam	 pengambilan	 keputusan	 semakin	 penting	 dalam	
kesehatan	masyarakat.	Tidak	hanya	untuk	dirinya	sendiri,	keterlibatan	perempuan	dalam	pengambilan	
keputusan	dalam	keluarga	juga	dapat	berpengaruh	pada	perilaku	hidup	bersih	dan	sehat	dan	akhirnya	

S04-04Simposium	IV	-	Kamis,	28	Mei	2015	(14.30	-	15.30	WIB)	-	R.	Borobudur

S04-05Simposium	IV	-	Kamis,	28	Mei	2015	(14.30	-	15.30	WIB)	-	R.	Borobudur

mempengaruhi	kondisi	kesehatan	keluarga.	 	Studi	awal	ini	bertujuan	untuk	melihat	hubungan	antara	
keterlibatan	perempuan	dalam	pengambilan	keputusan	di	dalam	keluarga	dengan	kebiasaan	merokok	
keluarga.

Metode:	Analisis	ini	menggunakan	data	dari	survey	baseline	Maternal	and	Young	Child	Nutrition	Security	
in	Asia	(MYCNSIA)	.		MYCNSIA	adalah	survei	cross-sectional	pada	2023	anak	untuk	mengukur	status	gizi	
anak	di	Kabupaten	Sikka,	Klaten,	dan	Jayawijaya	pada	tahun	2011.		Survey	ini	menggunakan	disain	cluster	
dan	secara	acak	memilih	keluarga	dengan	anak	usia	di	bawah	3	tahun	yang	sehat.		Setelah	melalui	proses	
informed	consent	responden	yang	umumnya	ibu	dari	anak	tersebut	memberikan	informasi	termasuk	
mengenai	jumlah	anggota	keluarga	dan	status	merokoknya.		Survey	ini	telah	melalui	uji	etik	pada	Komisi	
Etik	Fakultas	Kedokteran	Universitas	Indonesia.	 	Keluarga	dengan	jumlah	perokok	lebih	dide�inisikan	
sebagai	 keluarga	 yang	 memiliki	 lebih	 dari	 1	 orang	 perokok.	 	 Keterlibatan	 perempuan	 diukur	 pada	
keputusan	mengenai	perawatan	kesehatan	anak,	pembelian	barang	besar,	pembelian	kebutuhan	sehari-
hari,	pembelian	makanan,	makanan	yang	dimasak	setiap	hari	dan	makanan	yang	diberikan	pada	anak	
kecil.		

Hasil:	Dari	2023	keluarga	terdapat	69,7%	keluarga	yang	memiliki	paling	tidak	satu	anggota	keluarga	
perokok	dan	50%	di	antaranya	(1,014	keluarga)	memiliki	hanya	1	perokok	di	dalam	rumah	tangga	dan	
396	keluarga	(19.6%)	memiliki	lebih	dari	1	perokok.		Keputusan	tanpa	melibatkan	perempuan	dalam	hal	
pembelian	 kebutuhan	 sehari-hari,	 pembelian	 makanan,	 dan	 menu	 makanan	 yang	 dimasak	 setiap	
berasosiasi	dengan	ada	atau	tidaknya	perokok	dalam	keluarga	dan	peningkatan	jumlah	anggota	keluarga	
yang	merokok.	Setelah	dikontrol	dengan	variabel	 status	ekonomi	keluarga,	 jumlah	anggota	keluarga,	
tingkat	pendidikan	ibu,	usia	ibu	dan	usia	kepala	keluarga,	keputusan	tanpa	melibatkan	perempuan	dalam		
hal	pembelian	makanan	dan	menu	makanan	yang	dimasak	setiap	hari	berhubungan	dengan	peningkatan	
jumlah	anggota	keluarga	yang	merokok	(OR	 :	1.43;	95%CI:	1.05-1.95,	p=0.024;	OR	pembelian	makanan menu	makanan	sehari-
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:	1.50;	95%CI:	1.06	-	2.14,	p=0.024)hari

Kesimpulan:	Ada	bukti	awal	bahwa	keterlibatan	perempuan	dalam	pengambilan	keputusan	keluarga	
terutama	dalam	hal	pembelian	makanan	dan	menu	makanan	sehari-hari	berhubungan	dengan	jumlah	
anggota	keluarganya	yang	merokok.	Riset	 lanjutan	diperlukan	untuk	membuktikan	secara	 lebih	baik	
bahwa	peningkatan	posisi	tawar	perempuan	dalam	keluarga	dapat	menurunkan	prevalensi	merokok.

Kata	Kunci:	
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S05-01Simposium	V	-	Kamis,	28	Mei	2015	(16.00	-	17.00)	-	R.	Tawangmangu

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

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	8.305	rumah	tangga	terpilih,	Sampel	diambil	dengan	metode	Strati�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	uji	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
ANALISIS	KRITIS	WACANA	MEDIA:	STUDI	KASUS	IKLAN	PRODUK	ROKOK	DI	MEDIA	BALIHO	BANDA	
ACEH

S05-02Simposium	V	-	Kamis,	28	Mei	2015	(16.00	-	17.00)	-	R.	Tawangmangu

1 2	 Putri	Wahyuni ,	Rizki	Maulida
	 1 	1

Alumni	National	University	of	Malaysia, 	Staf	Pengajar	Program	Studi	Ilmu	Komunikasi	Fakultas	Ilmu	
	

Sosial	dan	Ilmu	Politik	Universitas	Syiah	Kuala,	
	 2 	2UIN-Ar-Raniry, Aceh	Civil	Society	Task	Force,	
	 1,2

Center	Tobacco	Control	Studies

Latar	Belakang:	Periklanan	merupakan	salah	satu	pendekatan	yang	sering	digunakan	untuk	memberi	
kesadaran	 terhadap	sesuatu	produk	yang	dikeluarkan	oleh	berbagai	perusahaan.	Menurut	Pyun	dan	
James	(2014),	penggunaan	media	seperti	surat	kabar,	baliho,	radio,	televisi	bahkan	internet	merupakan	
perancangan	promosi	yang	sangat	efektif	untuk	mendorong	keberhasilan	suatu	produk.	

Pemerhatian	 terhadap	 media	 periklanan	 produk	 rokok	 khususnya	 media	 balihoyang	 beragam	 di	
seputaran	 jalan	 utama	 Banda	 Aceh	menjadi	 ketertarikan	 sendiri	 bagi	 peneliti.	 Terlebih,	 baliho	 yang	
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merupakan	media	periklanan	yang	digunakan	tidak	hanya	dapat	dilihat	di	jalan	utama	perkotaan	saja,	
melainkan	juga	di	jalan-jalan	menuju	sekolah	dan	universitas-universitas	yang	ada	di	Banda	Aceh	yang	
merupakan	akses	jalan	menuntut	ilmu	pengetahuan.	

Iklan	produk	rokok	yang	ada	seputaran	menuju	tempat	pendidikan	ini	memiliki	pesan	iklan	yang	berbeda	
dengan	akses	jalan	lainya.	Penggunaan	elemen	seperti	gaya	bahasa,	model,	warna	dan	lainnya	seperti	
nampak	khusus	didesainbagi	 kalangan	 remaja	dan	dewasa	yang	 sering	melalui	 akses	 jalan	 tersebut.	
Mengingat	pesan	tidak	hanya	bertujuan	untuk	memberikan	informasi,	mengingatkan,	mempengaruhi	
emosi	dan	sikap,	tetapi	juga	bertujuan	menjual	produk	serta	mengubah	tabiat	masyarakat	melalui	pesan-
pesan	 iklan	 (Cook,	 1992).	 Maka	 peneliti	 tertarik	 untuk	 mengetahui	 makna	 pesan	 apa	 yang	 ingin	
disampaikan	 oleh	 perusahaan	 produk	 pengiklan	 kepada	 remaja	 dan	 dewasa	 yang	 melalui	 media	
periklanan	baliho.

Metode:	Penelitian	ini	akan	menggunakan	pendekatan	analisis	kritis	wacana	Fairclough	(1995)	dalam	
mengkaji	tiga	(3)	iklan	yang	telah	dipilih.	Iklan	terpilih	awalnya	akan	dianalisis	menggunakan	pendekatan	
analisis	kritis	wacana	Fairclough	(1995,	2001,	2006,	2010),	yaitu	teks,	praktik	wacana	dan	praktik	sosial	
budaya.

Hasil:	Berdasarkan	analisis	 yang	dilakukan,	walau	 terdapat	beberapa	perbedaan	dalam	penggunaan	
elemen-elemen	 yang	 digunakan	 dalam	penyampaian	 pesan	 iklan,	 ketiga	 iklan	 produk	 rokok	 terlihat	
mempunyai	 tujuan	 yang	 sama,	 iaitu	 sama-sama	berusaha	untuk	menarik	 pengguna	hingga	 akhirnya	
membeli	produk	yang	mereka	iklankan.	Hal	tersebut	terlihat	dari	penggunaan	elemen-elemen	dalam	
penyampaian	produk,	seperti	warna	yang	mencolok,	format	tulisan	yang	menarik,	bahasa	dan	gambar	
yang	mudah	untuk	diingat	dan	sebagainya.

Kesimpulan:	Penggunaan	elemen-elemen	dalam	periklanan	seperti	ini	di	satu	sisi	merupakan	teknik	
yang	dapat	menarik	perhatian	konsumen	untuk	menyadari	keberadaan	sebuah	produk.	Iklan-iklan	yang	
menggunakan	 elemen-elemen	 tersebut	 dapat	 menimbulkan	 perhatian	 yang	 dapat	 membantu	
masyarakat	untuk	memproses	informasi	sehingga	dapat	mewujudkan	sikap	positif	yang	berakhir	kepada	
keputusan	 pembelian	 produk.	 Tetapi	 di	 sisi	 yang	 lain,	 elemen	 yang	 ada	 dalam	 iklan	 mampu	
mempengaruhi	 identitas	 budaya	 dalam	 sebuah	 masyarakat.	 Hal	 ini	 menjadi	 penting	 karena	 jika	
masyarakat	membeli	produk	yang	diiklankan,	maka		masyarakat	tersebut	telah	memaknai	pesan	bahawa	
ia	juga	membeli	status	sosial	dan	juga	gaya	hidup	yang	ditawarkan	oleh	iklan	tersebut.

Kata	Kunci:	iklan	produk	rokok,	analisis	kritis	wacana	media,	baliho,	status	sosial,	gaya	hidup
PENGARUH	IKLAN	ROKOK	TERHADAP	TINGKAT	PENGETAHUAN,	PERSUASI,	NORMA	SUBYEKTIF,	
DAN	SIKAP	SISWA	SMU	NEGERI	DI	KABUPATEN	JEMBER:	STUDI	KASUS	IKLAN	ROKOK	
SAMPOERNA	HIJAU	PADA	SISWA	SMU	NEGERI	2	JEMBER
	 Jayanti	Dian	Eka	Sari,	SKM,	M.Kes

S05-03Simposium	V	-	Kamis,	28	Mei	2015	(16.00	-	17.00)	-	R.	Tawangmangu

	 Universitas	Airlangga

Latar	Belakang:	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	tingkat	pengetahuan,	persuasi,	norma	subyektif,	dan	sikap	
siswa	 SMU	Negeri	 di	 kabupaten	 Jember	 yang	merupakan	 faktor	 determinan	 sebuah	 perilaku	 sesuai	
dengan	Theory	Reasoned	Action	(TRA).

Metode:	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.

Hasil:	 Riset	 ini	 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),	 akan	 tetapi	 kurang	 signi�ikan	 terhadap	 sikap	 dan	 norma	 subyektif	
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siswa/siswi	 (I�±>0,05).	 Hal	 ini	 disebabkan	 karena	 norma	 subyektif	 dan	 sikap	 pada	 dasarnya	 lebih	
didominasi	 oleh	 lingkungan	 sekitar	 individu	 itu	 sendiri	 seperti	 keluarga,	 guru,	 teman,	 norma	 yang	
berlaku	dan	sebagainya,		sehingga	penyampaian	pesan	iklan	rokok	Sampoerna	Hijau	kurang	memberikan	
pengaruh	yang	signi�ikan	pada	sikap	dan	norma	subyektif	siswa/siswi	SMU	Negeri	2	Jember	tersebut.	
Selain	 itu,	perlu	 juga	diatur	kembali	 tentang	kerjasama	antara	pemerintah	daerah	kabupaten	Jember	
dengan	industri	rokok,	UU	yang	mengatur	tentang	tembakau	dan	produknya	khususnya	iklan	rokok,	serta	
bentuk	 kemasan	 iklan	 ataupun	 bungkus	 rokok	 yang	 lebih	 banyak	 memasukkan	 unsur	 tentang	
dampaknya	 bagi	 kesehatan	 seperti	 gambar	 yang	mengerikan	 dibanding	 gambar	 yang	mengesankan.	
Sebagaimana	rokok	Sampoerna	Hijau	yang	beredar	di	Singapura	yang	telah	menampilkan	gambar	kanker	
mulut	pada	bungkus	depan	dengan	proporsi	gambar	yang	lebih	besar.

Kata	Kunci:	 iklan	rokok	Sampoerna	Hijau,	Theory	of	Reasoned	Action,	pengetahuan,	persuasi	kognitif,	
persuasi	non	kognitif,	norma	subyektif,	sikap,	perokok	remaja
STUDI	TENTANG	KETERKAITAN	ANTARA	PENGETAHUAN,	PAPARAN	MEDIA	IKLAN,	DAN	
PERSEPSI	DENGAN	TINGKAT	PERILAKU	MEROKOK	SISWA	SMK
	 Dwi	Nurmayunita	dan	Dwi	Astuti
	 Program	Studi	Kesehatan	Masyarakat	Fakultas	Ilmu	Kesehatan	Universitas	Muhammadiyah	Surakarta

S05-04Simposium	V	-	Kamis,	28	Mei	2015	(16.00	-	17.00)	-	R.	Tawangmangu

Latar	Belakang:	Pengetahuan	tentang	perilaku	merokok	dalam	kategori	baik	namun	tingkat	perilaku	
merokok	siswa	masih	tinggi,	dan	siswa	yang	sering	melihat	iklan	rokok	justru	dengan	kategori	tingkat	
perilaku	 merokok	 ringan	 sedangkan	 siswa	 dengan	 persepsi	 positif	 juga	 memiliki	 tingkat	 perilaku	
merokok	ringan.	Tujuan	penelitian	ini	adalah	untuk	mengetahui	hubungan	antara	pengetahuan,	paparan	
media	iklan	dan	persepsi	dengan	tingkat	perilaku	merokok	siswa	SMK.

Metode:	Jenis	penelitian	ini	adalah	penelitian	observasional	dengan	pendekatan	cross	sectional.	Populasi	
dalam	 penelitian	 ini	 adalah	 seluruh	 siswa	 kelas	 XII	 Jurusan	 Teknik	 Otomotif	 SMK	 Kasatrian	 Solo	
Kartasura	 Sukoharjo	 yang	merokok	 sebanyak	121	orang.	 Sampel	 diperoleh	 sebanyak	55	orang	 yang	
ditentukan	dengan	teknik	proporsional	random	sampling.	Teknik	uji	statistik	menggunakan	uji	Chi	Square.

Hasil:	Hasil	penelitian	menunjukkan	bahwa	tidak	ada	hubungan	antara	pengetahuan	(p=0,335)	dengan	
tingkat	 perilaku	 merokok	 siswa	 tetapi	 ada	 hubungan	 yang	 signi�ikan	 antara	 paparan	 media	 iklan	
(p=0,017)	dan	persepsi	(p=0,21)	dengan	tingkat	perilaku	merokok	siswa	SMK	Kasatrian	Solo	Kartasura	
Sukoharjo.

Kata	Kunci:	pengetahuan,	paparan	media	iklan,	persepsi,	tingkat	perilaku	merokok
MELEK	 IKLAN	 TANGGUNG	 JAWAB	 SOSIAL	 (KASUS:	 IKLAN	 TANGGUNG	 JAWAB	 SOSIAL	 DJARUM	
FOUNDATION)

1 2
	 Isabella	Astrid	Siahaya 	dan		Heru	Prasadja
	 1

Program	Studi	Komunikasi	Universitas	Katolik	Indonesia	Atma	Jaya,
	 2Program	Studi	Hospitality,	Universitas	Katolik	Indonesia	Atma	Jaya

S05-05Simposium	V	-	Kamis,	28	Mei	2015	(16.00	-	17.00)	-	R.	Tawangmangu

Latar	Belakang:	Iklan,	saat	ini,	seringkali	dinilai	kurang	efektif	karena	masyarakat	tidak	lagi	percaya	
dengan	 janji	 iklan.	 Banyak	 perusahaan	 yang	menggunakan	 strategi	 promosi	 below	 the	 line,	 seperti	
program	tanggung	jawab	sosial,	karena	dinilai	lebih	dipercaya	oleh	masyarakat.	Namun	bagaimana	jika	
lembaga	yang	memiliki	nama	yang	sama	dengan	merek	rokok	menggunakan	program	tanggung	jawab	
sosial	 sebagai	 iklan	 seperti	 yang	 dilakukan	 oleh	 Djarum	 foundation?	 Iklan	 Djarum	 foundation	
ditayangkan	di	televisi	tanpa	pembatasan	jam	sehingga	siapapun	bisa	melihat	iklan	tersebut	termasuk	
remaja	sebagai	salah	satu	pihak	yang	dilindungi	dari	paparan	iklan	rokok.	Penelitian	ini	dilakukan	untuk	
mengetahui	apakah	iklan	tanggung	jawab	sosial	Djarum	foundation	memiliki	dampak	terhadap	remaja?
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Metode:	Penelitian	ini	menggunakan	metode	kualitatif	dan	kuantitatif.	Kualitatif	dengan	menggunakan	
FGD	dan	wawancara	mendalam,	sementara	kuantitatif	dengan	menggunakan	survey.

Hasil:	Hasil	penelitian	menunjukkan	bahwa	iklan	Djarum	foundation	mempengaruhi	awareness	remaja	
terhadap	merek	rokok	Djarum.	Berdasarkan	hal	tersebut,	maka	sudah	saatnya	remaja	di	Indonesia	melek	
iklan	tanggung	jawab	sosial.	Remaja	di	Indonesia	harus	mampu	menilai	iklan	yang	dapat	mempengaruhi	
mereka	untuk	mengenal	merek	rokok,	termasuk	iklan	tanggung	jawab	sosial.

Kata	Kunci:	brand	awareness,	iklan,	remaja,	rokok,	tanggung	jawab	sosial	perusahaan
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S06-01Simposium	VI	-	Kamis,	28	Mei	2015	(16.00	-	17.00)	-	R.	Kaliurang

A	FIRST	STEP	INCORPORATING	TOBACCO	EDUCATION	PROGRAM	INTO	AN	INDONESIAN	
PHARMACY	SCHOOL	CURRICULUM:	A	CASE	STUDY	AT	GADJAH	MADA	UNIVERSITY

1,2 1 1	 Susi	Ari	Kristina 	,	Montarat	Thavorncharoensap ,	Petcharat	Pongcharoensuk ,	Preecha	
1 1 3Montakantikul ,	Thanarat	Suansanae ,	and	Yayi	Suryo	Prabandari

	 1
Faculty	of	Pharmacy,	Mahidol	University,	Bangkok,	Thailand,	

	 2
Faculty	of	Pharmacy,	Gadjah	Mada	University,	Yogyakarta,	Indonesia,	

	 3Faculty	of	Medicine,	Gadjah	Mada	Univeristy,	Yogyakarta,	Indonesia

Background:	Tobacco	cessation	programs	are	essential	components	of	comprehensive	tobacco	control.	
Pharmacy	students	as	 future	pharmacists	have	important	roles	on	helping	patients	to	quit.	However,	
many	barriers	still	exist,	mainly	 lack	of	knowledge	and	skills.	To	reduce	such	barriers,	 incorporating	
tobacco	education	into	pharmacy	curricula	is	essential.	The	aim	of	this	study	was	to	develop	and	evaluate	
the	effectiveness	of	a	Tobacco	Education	Program	(TEP)	for	students	pharmacy	in	Indonesia.		

Methods:	 A	 pretest/posttest	 with	 control	 group	 design	was	 used.	 A	 6-hour	 course	 comprised	 four	
sequential	modules	 and	 three	 case	 scenarios	was	 developed,	 implemented	 and	 evaluated.	 TEP	was	
delivered	 in	 the	 intervention	 group	 (137	 �ifth-year	 pharmacy	 students	 at	 Gadjah	 Mada	 University,	
Yogyakarta)	during	September	to	November	2013.	A	total	of	105	�ifth-year	students	of	Islamic	University	
of	Indonesia,	Yogyakarta	was	served	as	control	group.	Knowledge	regarding	tobacco	use	and	treatment,	
perceived	role,	and	self-ef�icacy	were	measured	in	both	groups	before	and	after	TEP	implementation.	
Ability	to	perform	counseling	using	5A	framework	was	also	evaluated	among	intervention	group	after	
completion	of	TEP.

Results:	An	evaluation	of	the	pretest	scores	showed	that	the	2	groups	were	equal	in	knowledge,	perceived	
role,	and	self-ef�icacy	before	exposure	to	the	TEP	(p>0.05).	The	comparison	 	of	the	pretest	and	posttest	
scores	within	each	group	showed	signi�icant	improvement	(p	<	0.001)	in	knowledge,	perceived	role,	and	
self-ef�icacy	among	the	intervention	group	but	not	in	the	control	group.	In	addition,	we	found	that	89.7%	
of	the	intervention	group	can	performed	tobacco	counseling	using	framework.		

Conclusion:	A	TEP	signi�icantly	improved	students	knowledge,	perceived	role,	self-ef�icacy,	and	create	
ability	 to	 perform	 tobacco	 cessation	 counseling.	 Efforts	 are	 need	 to	 incorporate	 such	 program	 into	
pharmacy	school	curriculum	on	a	national	scale	to	increase	the	number	of	future	pharmacists	who	can	
provide	counsel	and	care	for	smokers	in	Indonesia.

Keywords:	tobacco,	education,	pharmacy	students,	Indonesia
INOVASI	MEDIA	EDUKASI	ROKOK	MELALUI	PERMAINAN	ULAR	TANGGA	ROKOK	UNTUK	ANAK	
KELUARGA	MISKIN	DI	KAB.	PESAWARAN,	LAMPUNG

S06-02Simposium	VI	-	Kamis,	28	Mei	2015	(16.00	-	17.00)	-	R.	Kaliurang

	 Yulia	Indah	Permatasari,	SKM
	 Cita	Sehat	Foundation

Latar	Belakang:	Berdasarkan	Riskesdas	2010,	Lampung	menduduki	peringkat	ke-	14	dari	33	provinsi	
untuk	kategori	usia	mulai	merokok	5	tahun	dan	peringkat	ke-9	untuk	kategori	perokok	usia	10-14	tahun.	
Laporan	Puskesmas	Hanura	tahun	2013,	masyarakat	yang	berjenis	kelamin	laki-laki	rata-rata	perokok,	
sebagian	terdiri	dari	anak	usia	lebih	dari	5	tahun	ke	atas.	Perilaku	merokok	pada	orangtua	dapat	memicu	
perilaku	coba-coba	merokok	pada	anak.	Selain	itu,	rendahnya	tingkat	pendidikan	dan	ekonomi	orangtua	
menjadi	salah	satu	faktor	yang	mempengaruhi	kurangnya	pengetahuan	anak	tentang	bahaya	merokok,	
mengakibatkan	 anak	 lebih	 terpapar	 berbagai	 iklan	 rokok	 tanpa	 mengetahui	 dampak	 negatif	 bagi	
kesehatan.

Tujuan:	Untuk	memperoleh	intervensi	yang	tepat	guna	meningkatkan	pengetahuan	tentang	rokok	pada	
anak	di	keluarga	miskin.	Permainan	ular	tangga	menjadi	permainan	klasik	yang	sering	dimainkan	anak-
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anak,	dan	mengetahui	efektivitas	permainan	ular	tangga	rokok	terhadap	peningkatan	pengetahuan	anak	
tentang	bahaya	merokok	menjadi	latar	belakang	penelitian	ini.

Metode:	Penelitian	ini	menggunakan	metode	cross	sectional	dengan	uji	analitik	t-test	dan	pengambilan	
sampel	melalui	purposive	sampling.	Lokasi	penelitian	dilaksanakan	di	RT	2,	Desa	Sukajaya	Lempasing,	
Pesawaran.	 Sebanyak	 34	 anak	 dengan	 usia	 6-17	 tahun	 diberikan	 intervensi	melalui	 permainan	 ular	
tangga	rokok.

Hasil:	Didapat	 bahwa	permainan	ular	 tangga	 rokok	dapat	meningkatkan	pengetahuan	 anak	 tentang	
rokok.	 Ada	 peningkatan	 prosentase	 pengetahuan	 sebelum	 dan	 sesudah	 intervensi,	 sebesar	 (12%),	
analitik	t-test	(p	value	=	0,00)	dengan	rata-rata	peningkatan	sebesar	0,353%.	Sebanyak	76%	anak-anak	
memiliki	 anggota	 keluarga	 yang	 merokok	 dan	 sebesar	 2,4%	 mempengaruhi	 anak	 untuk	 mencoba	
merokok.

Kesimpulan:	Permainan	ular	tangga	rokok	dapat	dijadikan	salah	satu	model	edukasi	efektif	untuk	anak-
anak	khususnya	pada	keluarga	miskin	baik	bermain	secara	non	 formal	maupun	formal	yaitu	melalui	
pendidikan	olahraga	di	sekolah.

Kata	Kunci:	rokok,	ular	tangga	rokok,	pengetahuan,	keluarga	miskin
I-STAR	(INDONESIA	SEHAT	TANPA	ASAP	ROKOK)	PENERAPAN	KONSEP	HIPNOTERAPI	SEBAGAI	
MEDIA	EDUKASI	MASYARAKAT	DAN	KEEFEKTIFAN	PERINGATAN	KESEHATAN	TANPA	ROKOK
	 Iqlimah	Khadari
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	 Mahasiswa	Universitas	Negeri	Semarang

Tingginya	 jumlah	 perokok	 aktif,menjadikan	 semakin	 sulitnya	 pengendalian	 peredaran	 rokok	 di	
Indonesia.	 Hal	 ini	 terjadi	 karena	 industri	 rokok	 dinilai	 sangat	 membantu	 dalam	 meningkatkan	
penerimaan	negara	dari	beacukainya.	

Menurut	data	hasil	Global	Adult	Tobacco	Survey	(GATS)	2011,	persentase	perokok	aktif	di	 Indonesia	
mencapai	 67%	 (laki-laki	 )	 dan	 2.7%	 (perempuan)	 dari	 jumlah	 penduduk,	 terjadi	 kenaikan	 6	 tahun	
sebelumnya	perokok	 laki-laki	 sebesar	53	%.	Data	yang	sama	 juga	menyebutkan	bahwa	85.4%	orang	
dewasa	 terpapar	 asap	 rokok	 ditempat	 umum,	 di	 rumah	 (78.4%)	 dan	 di	 tempat	 bekerja	 (51.3%).	
(http://news.detik.com).	 Dari	 data	 ini	 terlihat	 bahwa	 jumlah	 perokok	 aktif	 di	 Indonesia	 luar	 biasa	
besarnya.	 Bahkan	 Indonesia	 tercatat	 sebagai	 negara	 kelima	 di	 dunia	 setelah	 Cina,	 India,	 Rusia	 dan	
Amerika	Serikat	dengan	tingkat	konsumsi	rokok	tertinggi	di	dunia.

Study	mirnet	(Tuakli	dkk,	1990)	menemukan	bahwa	perilaku	merokok	biasa	diawali	oleh	rasa	ingin	tahu	
dan	 pengaruh	 dari	 teman	 sebaya.	 Menurut	 (Smet,1994),	 mulai	 merokok	 terjadi	 akibat	 pengaruh	
lingkungan	sosial.	Studi	Mirnet	(Tuakli	dkk,1990)	juga	menambahkan	bahwa	dari	survey	para	perokok,	
dilaporkan	sebab-sebab	orang	merokok	diantaranya,	yakni:	bahwa	orang	tua	dan	saudara	yang	merokok,	
rasa	 bosan,	 stess	 dan	 kecemasan,	 perilaku	 teman	 sebaya,	 merupakan	 faktor	 yang	 menyebabkan	
keterlanjutan	perilaku	merokok	pada	remaja.	Stress	merupakan	penyakit	yang	berawal	dari	pola	pikir	
seseorang.	Sebagian	dari	perokok,	sebenarnya	ingin	keluar	dan	berhenti	dari	kebiasaan	merokoknya,	
namun	hal	ini	sering	terkendala	dengan	pola	pikir	mereka	serta	lingkungan	yang	kurang	mendukung,	
yang	menyebabkan	pola	perilaku	mereka	sulit	untuk	dirubah.	

Berdasarkan	 penelitian	 yang	 dilakukan	 oleh	 Hendriyanto	 2012,	 dapat	 dikatakan	 bahwa	 terdapat	
pengaruh	yang	bermakna	antara	penggunaan	hipnoterapi	terhadap	tingkat	stress.	Hipnoterapi	mampu	
menurunkan	 hormon	 ACTH	 yang	merupakan	 hormon	 stress,	 sehingga	 penurunannya	menyebabkan	
seseorang	menjadi	rileks	dan	tenang	(Hendriyanto,2012).

I-STAR	merupakan	aplikasi	android	yang	di	dalamnya	ditanamkan	hipnoterapi.	Konsep	ini	didasarkan	
pada	kekuatan	hipnoterapi,	namun	dalam	perancangannya	menggunakan	aplikasi	media	games	hypnosis	
educative	yang	bisa	diunggah	di	play	store	android.	

Fitur	 dalam	 I-STAR	 sendiri	 terdiri	 dari	 sub	 bab	 Informasi	 tentang	 rokok	 (Si	 Garet),	 dan	 beberapa	
permainan	ringan	seperti	Selematkan	Paru-parumu	(Save	Your	Lungs),	Tangkap	Perokok	itu(Catch	The	
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Smoker)	 dan	 sebagainya.	 Melalui	 beberapa	 �itur	 yang	 disuguhkan,	 harapannnya	 gagasan	 ini	 dapat	
dijadikan	sebagai	media	edukasi	masyarakat.	Apalagi	kita	tahu,	bahwa	android	kini	bukanlah	barang	
mewah	dan	mulai	menjadi	trend	di	kalangan	masyarakat.	Selain	itu	pola	dalam	permainan	I-STAR	dapat	
meningkatkan	keefektifan	peringatan	kesehatan	tanpa	rokok	dengan	sugesti	kepada	para	pecandu	rokok	
untuk	berhenti	dari	zona	mereka.

Kata	Kunci:	I-Star,	hipnoterapi,	edukasi,	sehat,	tanpa	rokok
UJI	COBA	PROGRAM	EDUKASI-HIBURAN	YANG	INTERAKTIF	UNTUK	MENCEGAH	REMAJA	
MEROKOK

1 2 3	 Dien	Anshari,	MA 	,	dr.	Nurul	Nadia	Luntungan	MPH ,		Elizabeth	Orlan,	Ba
	 1

Fulbright/AMINEF,	University	of	South	Carolina,	Universitas	Indonesia,	
	 2

Fulbright/AMINEF,	Center	for	Indonesia's	Strategic	Development	Initiatives,	
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	 3Fulbright/AMINEF

Latar	Belakang:	Prevalensi	perokok	remaja	di	Indonesia	terus	meningkat.	Hasil	riset	GYTS	pada	2010	
menunjukkan	 prevalensi	 perokok	 remaja	mencapai	 20,3%,	 naik	 dari	 12,6%	 pada	 2006.	 Selama	 ini,	
program	 edukasi	 untuk	 mencegah	 remaja	 merokok	 masih	 berpusat	 di	 sekolah,	 dan	 berfokus	 pada	
penyampaian	informasi	satu	arah	akan	bahaya	merokok.	Perlu	ada	terobosan	program	edukasi	yang	lebih	
dapat	memberdayakan	remaja	dalam	menghadapi	godaan	industri	rokok.	Untuk	itu,	studi	ini	melaporkan	
hasil	uji	coba	sebuah	program	edukasi-hiburan	(edutainment)	yang	 interaktif	untuk	memberdayakan	
remaja	dalam	mencegah	perilaku	merokok.

Metode:	

Sampel	dan	Program	Generasi	Berani	Sehat
Program	ini	diselenggarakan	di	@America,	Paci�ic	Place	Mall,	Jakarta,	dengan	mengundang	150	pelajar	
SMP	kelas	VIII	Pelita	Harapan,	SMK	Tirtayasa,	dan	SMK	Muhammadiyah	III	Tangerang.	Peserta	program	
dibagi	 menjadi	 kelompok-kelompok	 kecil	 dan	 dipandu	 untuk	 memasuki	 empat	 pos	 kegiatan	 yang	
memiliki	 topik	 dan	 aktivitas	 berbeda,	 yakni	 topik	 kandungan	 berbahaya	 dalam	 rokok,	 iklan	 rokok,	
perbandingan	 kebijakan	 rokok	 Indonesia-Amerika,	 serta	 bagaimana	 melakukan	 advokasi.	 Selain	
mengikuti	sesi-sesi	tersebut,	peserta	juga	diajak	berkompetisi,	baik	secara	kelompok	(membuat	video	
advokasi	yang	diunggah	ke	YouTube),	maupun	secara	individual	(menjawab	kuis).

Pengukuran
Sebelum	dan	sesudah	kegiatan,	peserta	diminta	mengisi	survey	yang	menanyakan	demogra�i,	 	perilaku	
merokok,	 terpaan	 iklan	 rokok,	 sikap	 terhadap	 iklan	 rokok,	 pengetahuan	 akan	 risiko	 dari	 merokok,	
kerentanan	untuk	merokok,	akses	terhadap	rokok,	edukasi	bahaya	rokok	di	sekolah,	dan	opini	terhadap	
Program	Generasi	Berani	Sehat.	

Analisis
Selain	 analisis	 deskriptif,	 analisis	 perbandingan	 rerata	 (means	 comparison)	 juga	 dilakukan	 untuk	
melihat	 perubahan	 sebelum	 dan	 sesudah	 mengikuti	 program	 Generasi	 Berani	 Sehat	 pada	 variabel	
pengetahuan	dampak	rokok,	sikap	terhadap	iklan	rokok,	dan	kerentanan	merokok.

Hasil:	Sebanyak	128	pelajar	(54	laki-laki	dan	74	perempuan)	mengikuti	program	ini	dengan	rentang	usia	
12	hingga	19	tahun	(rerata	usia	=	15	tahun).	Dari	jumlah	itu,	85%	peserta	mengembalikan	survey	sesudah	
kegiatan.	Dari	seluruh	peserta,	sekitar	13%	adalah	perokok	aktif,	21%	pernah	merokok	lebih	dari	100	
batang	rokok	dalam	hidupnya	dan	sekitar	30%	pernah	mencoba	merokok.	Peserta	mengaku	sering	dan	
sangat	sering	melihat	iklan	rokok	di	warung	dan	di	papan	reklame	(lebih	dari	60%	peserta),	serta	di	
televisi	(lebih	dari	90%).	Analisis	perbandingan	sebelum	dan	sesudah	mengikuti	kegiatan	menunjukkan	
perubahan	yang	signi�ikan	pada	sikap	terhadap	iklan	rokok	dan	kerentanan	untuk	merokok,	namun	tidak	
ada	perbedaan	signi�ikan	pada	skor	pengetahuan.	Lebih	dari	50%	peserta	menjawab	mudah	dan	sangat	
mudah	untuk	mendapatkan	rokok	di	dekat	sekolah.	Secara	umum,	peserta	menunjukkan	perasaan	positif	
pada	kegiatan	ini	(M	=	4.559,	SD	=	1.125)		dan	cara	penyampaian	materi	dalam	kegiatan	ini	(M	=	4.53,	SD	=	
1.16).	Peserta	juga	setuju	bahwa	yang	mereka	dapatkan	pada	kegiatan	ini	adalah	informasi	baru	(M	=	
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4.688,	SD	=	0.753)	dan	penting	(M	=	4.688,	SD	=	0.889).

Kesimpulan:	 Program	 edukasi-hiburan	 yang	 interaktif	 cukup	menjanjikan	 untuk	mencegah	 remaja	
merokok,	terutama	dalam	hal	menurunkan	sikap	positif	remaja	terhadap	iklan	rokok	serta	menurunkan	
kerentanan	merokok	pada	remaja.	Pembelajaran	dari	kegiatan	ini	dapat	menjadi	 	informasi	dasar	bagi	
pengembangan	program	edukasi-hiburan	yang	interaktif	untuk	pelajar	SMP	dan	SMA.

Kata	Kunci:	promosi	kesehatan,	edukasi	dampak	rokok,	edutainment,	komunikasi	kesehatan,	remaja

PERAN	MAHASISWA	FKM	USU	DALAM	PENGENDALIAN	TEMBAKAU
Erdianta	S
Universitas	Sumatera	Utara

Latar	 Belakang:	 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	

S06-05Simposium	VI	-	Kamis,	28	Mei	2015	(16.00	-	17.00)	-	R.	Kaliurang

terakhir	dari	9,5%	di	tahun	2001	menjadi	17,5%	di	tahun	2010.	(SKRT	2001;RISKESDAS	2010).	Hasil	
survei	tersebut	menunjukkan	terjadinya	tren	peningkatan	jumlah	perokok	pemula	dari	tahun	ke	tahun.	

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.

Intervensi:	 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	24	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.

Hasil:	Perlahan-lahan	kesadaran	di	dalam	diri	mahasiswa	mulai	tumbuh	dan	banyak	yang	merasakan	
bahwa	rokok	sangat	berbahaya	dan	diperlukan	Kawasan	Tanpa	Rokok	(KTR)	sehingga	di	akhir	diskusi	
ATCD	 dihasilkan	 dan	 ditandatangani	 nota	 kesepakatan	 untuk	mewujudkan	 KTR	 di	 fakultas	masing-
masing.

Banyak	mahasiswa	mulai	 sadar	bahwa	permasalahan	Pengendalian	Tembakau	 adalah	permasalahan	
yang	kompleks	sehingga	dibutuhkan	perhatian	yang	serius	karena	para	pembicara	seminar	membukakan	
dengan	jelas	sejarah	indonesia	dalam	Pengendalian	Tembakau.
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Anak	 SD,	 SMP,	 dan	 SMA	 mulai	 takut	 merokok	 setelah	 menerima	 penyuluhan	 dan	 dipertunjukkan	
Percobaan	cacing.	Ini	dibuktikan	dari	Post	test	yang	diisi	setelah	melakukan	intervensi,	hampir	seluruh	
siswa	menyatakan	takut	untuk	merokok.

Kata	Kunci:	anak	muda,	pengendalian	tembakau,	intervensi
MEDIA	SOSIAL	DAN	EDUKASI	BAHAYA	ROKOK

Hersinta	dan	Marry	Marsela
LSPR	Jakarta

Latar	 Belakang:	 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	
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(awareness);	(2)	keterlibatan	(engagement);	serta	(3)	tindakan/aksi	secara	online	(action).

Metode:	Penelitian	ini	akan	menggunakan	pendekatan	kualitatif,	berupa	studi	literatur	dan	observasi	
untuk	 mengetahui	 organisasi	 atau	 komunitas	 apa	 yang	 aktif	 menggunakan	 media	 digital	 dalam	
mengkampanyekan	 anti	 rokok.	 Observasi	mendalam	 dan	 teknik	 analisis	 konten	 dilakukan	 terhadap	
beberapa	akun	media	sosial	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.

Hasil:	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	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	merokok,	serta	foto	pejabat	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.

Kesimpulan:	Partisipasi	publik	dalam	mengkampanyekan	isu-isu	anti	rokok	menjadi	sangat	penting,	
terutama	karena	generasi	muda	memiliki	kreativitas	dan	semangat	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	minim	biaya,	
namun	 bisa	 menjangkau	 seluruh	 masyarakat	 Indonesia.	 Penelitian	 ini	 membutuhkan	 kajian	 lebih	
mendalam	untuk	melihat	bagaimana	dampaknya	untuk	membentuk	persepsi	publik	terhadap	isu	bahaya	
merokok.

Kata	Kunci:	media	sosial,	edukasi	publik,	kampanye	anti	rokok
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S07-01FAKTOR	YANG	BERHUBUNGAN	DENGAN	PERILAKU	MEROKOK	DAN	MINUM	ALKOHOL	
PADA	ANAK	JALANAN	DI	KOTA	MAKASSAR

1 2 3	 Irwandi	Rachman ,	Rismayanti ,	Ida	Leida	M.Thaha
	 1,2,3

Fakultas	Kesehatan	Masyarakat	Universitas	Hasanuddin,	Makassar,	Indonesia

Latar	Belakang:	Fenomena	merebaknya	anak	jalanan	di	Indonesia	merupakan	persoalan	sosial	yang	
kompleks,	hidup	dengan	norma	yang	longgar	di	jalanan	dan	kemampuan	untuk	mencari	na�kah	sendiri	
membuat	 anak	 jalanan	 berpotensi	 untuk	 merokok	 dan	 mengonsumsi	 minuman	 beralkohol.	 Kota	
Makassar	sebagai	pusat	pengembangan	di	kawasan	timur	Indonesia	berdasarkan	data	dari	Departemen	
Sosial	 Kota	 Makassar	 memiliki	 870	 anak	 jalanan	 yang	 tersebar	 di	 beberapa	 lokasi	 di	 Kota	
Makassar.Tujuan	penelitian	ini	untuk	mengatehaui	faktor	yang	berhubungan	dengan	perilaku	merokok	
dan	mengonsumsi	alkohol	pada	anak	di	jalan	di	kota	Makassar.

Metode:	Jenis	penelitian	ini	adalah	observasional	analitik	dengan	rancangan	cross	sectional	study	dengan	
sampel	 sebanyak	 227	 anak-anak	 jalanan	 laki-laki.	 Pengambilan	 sampel	 dilakukan	 secara	 accidental	
sampling	dan	analisis	dilakukan	secara	univariat	untuk	memperoleh	gambaran	distribusi	dan	frekuensi	
serta	analisis	bivariat	dengan	menggunakan	uji	chi-square	untuk	mengetahui	hubungan	antara	variabel	
yang	diteliti.

Hasil:	Hasil	penelitian	menunjukkan	sebanyak	159	(70%)	anak	jalananpernah	merokok	dan	125	(55,1%)	
memiliki	 alkohol	 pernah	 mengonsumsi	 alkohol	 dan	 terdapat	 hubungan	 antara	 pengetahuan,	 sikap,	
keluarga,	dan	teman	sepergaulan	dengan	perilaku	merokok	dan	mengonsumsi	alkohol	pada	anak-anak	
jalanan	dengan	p-value	=	0,000		(p<	0,05).

Kesimpulan:	Tingginya	persentase	perokok	dam	peminum	alkohol	dikalangan	anak	jalanan	utamnya	
bagi	anak	jalanan	laki-laki	merupakan	hal	yang	cukup	mengkhawatirkan	karena	dapat	berdampak	buruk	
bagi	 kesehatan	 mereka.	 Penelitian	 ini	 menyarankan	 agar	 anak	 jalanan	 sebaiknya	 tidak	 berperilaku	
merokok	dan	minum	alkohol	karena	dapat	berdampak	buruk	bagi	diri	sendiri	dan	orang	lain.	Diharapkan	
kepada	 semua	 pihak	 termasuk	 keluarga,	 masyarakat	 dan	 pemerintah	 agar	 bekerjasama	 dalam	
menangani	permasalahan	rokok	dan	alkohol	terkhusus	bagi	anak	jalanan.		

Kata	Kunci:	merokok,	konsumsi	alkohol,	anak	jalanan
HUBUNGAN	TINGKAT	KETERGANTUNGAN	ROKOK	DENGAN	HEALTH-RELATED	QUALITY	OF	LIFE	
PADA	MASYARAKAT	YOGYAKARTA	

S07-02Simposium	VII	-	Kamis,	28	Mei	2015	(16.00	-	17.00)	-	R.	Malioboro

	 Susi	Ari	Kristina	dan	Mentari	Widiastuti
	 Fakultas	Farmasi,	Universitas	Gadjah	Mada,	Yogyakarta

Latar	Belakang:	Telah	banyak	penelitian	yang	membuktikan	bahwa	ketergantungan	rokok	berdampak	
pada	menurunnya	kualitas	hidup.	Indonesia,	dengan	prevalensi	perokok	terbesar	keempat	di	dunia	akan	
mengalami	 dampak	 buruk	 penurunan	 kualitas	 hidup	 masyarakatnya	 akibat	 dari	 perilaku	 merokok.	
Diperlukan	 studi	 untuk	 melihat	 hubungan	 antara	 tingkat	 ketergantungan	 rokok	 dan	 health-related	
quality	 of	 life	 (HRQoL)	 pada	 masyarakat	 di	 Kabupaten	 Sleman,	 Kota	 Yogyakarta,	 dan	 mahasiswa	
Universitas	Gadjah	Mada	(UGM)	Yogyakarta.

Metode:	Data	HRQoL	dan	tingkat	ketergantungan	rokok	diperoleh	dari	304	responden	dengan	teknik	
pengambilan	sampel	criterion	sampling.	Tingkat	ketergantungan	rokok	diukur	menggunakan	instrumen	
Fagers	Test	for	Cigarette	Dependence	(FTCD).	Pengukuran	HRQoL	dilakukan	dengan	kuesioner	WHOQOL-
BREF	 versi	 bahasa	 Indonesia	 yang	 terdiri	 dari	 26	 pertanyaan.	 Analisis	 	 hubungan	 antara	 tingkat	
ketergantungan	rokok	dan	HRQoL	dilakukan	dengan	uji	Mann	Whitney	test.

Hasil:	Hasil	penelitian	menunjukkan	bahwa	variabel	tingkat	pendidikan,	status	kesehatan,	dan	status	
merokok	 orang	 tua	 berhubungan	 dengan	 status	merokok	 responden.	 Tingkat	 ketergantungan	 rokok	
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berhubungan	signi�ikan	dengan	HRQoL	responden	(p	<	0.05).	Terdapat	hubungan	yang	bermakna	antara	
tingkat	ketergantungan	rokok	dengan	domain	psikologi	dan	HRQoL	total.

Kesimpulan:	 Dapat	 disimpulkan	 bahwa	 tingkat	 ketergantungan	 rokok	 berkaitan	 erat	 dengan	 status	
kesehatan	 dan	 kualitas	 hidup	 masyarakat	 Yogyakarta.	 Diperlukan	 upaya	 yang	 komprehensif	 untuk	
meingkatkan	 kesadaran	 masyarakat	 tentang	 bahaya	 merokok,	 pencegahan	 perilaku	 merokok	 dan	
penyediaan	fasilitas	berhenti	merokok	yang	efektif	untuk	membantu	pasien	berhenti	merokok.

Kata	Kunci:	perilaku	merokok,	tingkat	ketergantungan	rokok,	kualitas	hidup,	Yogyakarta
ROKOK	SISHA:	SIMBOL,	PEMAKNAAN	DAN	GAYA	HIDUP
	 Ali	Imron,	S.Sos,	MA

S07-03Simposium	VII	-	Kamis,	28	Mei	2015	(16.00	-	17.00)	-	R.	Malioboro

	 Universitas	Negeri	Surabaya

Latar	Belakang:	Perkembangan	 teknologi	dan	 informasi	berdampak	pada	perubahan	pola	pikir	dan	
rasionalitas	masyarakat	menjadi	modern.	Konsumsi	menjadi	indikator	untuk	mengamati	perkembangan	
pola	 pikir	 masyarakat	 yang	 semakin	 modern.	 Konsumsi	 tidak	 hanya	 pada	 pemenuhan	 kebutuhan,	
namunmenjadigaya	hidup,	salah	satunya	adalah	rokok.	Rokok	saat	ini	mengalami	perubahan,	baik	dari	
sisi	model,	rasa,	harga,	bahkan	cara	menikmatinya.	Salah	satu	model	rokok	alternatif	yang	dinilai	unik	
adalah	sisha	(rokok	Arab).	Sisha	menggunakan	tabung	kaca	berisi	air	dan	tembakau	yang	dibakar	dengan	
arang	yang	dihisap	dengan	bong.	Sishatidak	hanya	sebatas	rokok,	namun	menjadisimbol	prestise	status	
sosial,	gaya	hidup.Penelitian	ini	bertujuan	membongkar	dimensi	simbolik,	pemaknaan,	dan	gaya	hidup	
dari	praktik	penggunaan	rokok	sisha.

Metode:	Penelitian	ini	menggunakan	metode	kualitatif	dengan	pendekatan	fenomenologi.	Subyek	dalam	
penelitian	 ini	 adalah	 remaja	 di	 Surabaya	 yang	 dipilih	 secara	 purposive.	 Data	 dikumpulkan	 dengan	
menggunakan	teknik	observasi	dan	in-depth	interview,	serta	pemanfaatan	data	sekunder.	Data	kemudian	
dianalisis	menggunakan	teknik	interpretatif	model	Miles	dan	Huberman.	

Hasil:	 Informan	memaknai	 rokok	 sisha	 hampir	 sama	dengan	 rokok	 tembakau.	Mead	mende�inisikan	
bahwa	pemaknaan	terbentuk	melalui	proses	komunikasi	nonintrinsik	sehingga	dibutuhkan	konstruksi	
interpretatif	terhadap	simbol	interaksi.	Informan	mengaku	mengenal	rokok	sisha	karena	faktor	interaksi	
sosial	yang	semakin	diperkuat	dengan	simbol-simbol	sosial.	Informan	yang	masih	remaja	ini	mengaku	
menggunakan	rokok	sisha	karena	pengaruh	teman	sebaya,	yang	mayoritas	perokok	dan	didukung	oleh	
lingkungan	 sosial	 (keluarga	 dan	 tetangga)	 yang	menyediakan	nilai	 dan	norma	 yang	mengkonstruksi	
habituasi	 merokok.	 Rokok	 sisha	 menurut	 penuturan	 informan	 justru	 berfungsi	 sebagai	 perekat	
pertemanan	 dan	 solidaritas	 kelompok	 (integritas	 sosial).	 Penikmat	 sisha	 bisa	mendapatkan	 sensasi	
berbeda	karena	asap	yang	diisap	tersedia	dalam	beragam	aroma,	seperti	buah	dan	bunga.	Rokok	sisha	
banyak	ditemui	di	mall	dan	coffe	shop,	sehingga	rokok	sisha	bukan	lagi	sebagai	kebutuhan,	tetapi	sebagai	
gaya	hidup	yang	mengandung	dimensi	prestise.

Kesimpulan:	Rokok	sisha	sebagai	produk	global	telah	menempatkan	pada	dimensi	gaya	hidup	individu	
yang	mengandalkan	simbol	prestise.	Simbol	dalam	konteks	interaksi	sosial	perlu	dimaknai.	Oleh	karena	
itu,	rokok	sisha	mengandung	dimensi	simbol	dan	pemaknaan	dalam	bingkai	gaya	hidup.

Kata	Kunci:	rokok	sisha,	simbol,	makna,	gaya	hidup
MAKNA	MEROKOK	BAGI	PEREMPUAN	BERJILBAB	DI	SURABAYA
	 Natalia	Pratikasari,	S.Sos
	 Unesa
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S07-04Simposium	VII	-	Kamis,	28	Mei	2015	(16.00	-	17.00)	-	R.	Malioboro

Latar	Belakang:	Rokok	pada	awalnya	tidak	berkonsekuensimoral	maupun	etika	meskipunperempuan	
yang	mengkonsumsinya.	Perubahan	sosial	merubah	konstruksi	masyarakat	tentang	orang	yang	pantas	
dan	tidak	pantas	untuk	merokok.	Akhirnya,	merokok	menjadi	hal	yangpantas	dan	wajar	dilakukan	pria	
tanpa	pelabelan	negatif.	Namun,	tatkala	perempuan	merokok,	label	negatif	dilekatkan	pada	perempuan,	
seperti	 perempuan	 tidak	 benar,	 perempuan	 nakal	 ,perempuan	 liar,	 bahkan	 perempuan	 brandal.	
Pemahaman	 perbedaan	 laki- laki 	 dan	 perempuan	 dalam	 masyarakat 	 berkonsekuensi	
munculnyadeferensiasi	 perilaku	 sosial	 dan	 perilaku	 anti-sosial.	 Apalagi	 ketika	 yang	merokok	 adalah	
perempuan	berjilbab,	maka	konstruksi	sosial	akan	lebih	kuat	lagi	karena	simbol-simbol	agama	menjadi	
penguat	entitas	sosial.	Penelitian	 ini	bertujuan	untuk	membongkar	makna	merokok	bagi	perempuan	
berjilbab	di	Surabaya.

Metode:	Penelitian	ini	menggunakan	metode	kualitatif	dengan	pendekatan	fenomenologi	Alfred	Schutz.	
Subyek	dalam	penelitian	ini	adalah	perempuan	berjilbab	yang	merokok	di	Surabaya	yang	dipilih	secara	
purposive.	 Data	 dikumpulkan	 dengan	 menggunakan	 teknik	 observasi	 dan	 in-depth	 interview,	 serta	
pemanfaatan	data	sekunder.	Data	kemudian	dianalisis	menggunakan	pendekatan	because	of	motif	(motif	
sebab)	dan	in	order	to	motive	(motif	tujuan).	

Hasil:	 Perempuan	 berjilbab	 yang	 merokok	 di	 Surabaya	 dipengaruhi	 oleh	 beberapa	 faktor	 yang	
merupakan	indikator	because	of	motif	(motif	sebab),	diantaranya	kondisi	lingkungan	sosial	(keluarga,	
sekitar	 rumah,	 dan	 peer	 group).	 Informan	 mengakui	 bahwa	 keputusan	 awal	 merokok	 dipengaruhi	
anggota	keluarga	lain,	seperti	orangtua	dan	saudara	kandung	yang	merokok.	Lemahnya	fungsi	kontrol	
sosial	 keluarga	menjadi	 faktor	 pendorong	 perempuan	 berjilbab	merokok.	 Temuan	 yang	 tidak	 kalah	
menarik	 adalah	 faktor	 pergeseran	 gaya	 hidup.	 Perempuan	 perokok	 dianggap	 sebagai	 perempuan	
modern,	 seksi,	 glamor,	 matang,	 dan	 mandiri.	 Bahkan	 merokok	 dijadikan	 media	 pelarian	 masalah.	
Merokok	bisa	menghilangkan	 stress	dan	meringankan	beban	masalah	 sehingga	merasa	nyaman	dan	
rileks	 dalam	 menyelesaikan	 permasalahan.	 Motif	 sebab	 mendasari	 tindakan	 individu	 untuk	
merokok.Sedangkan	 motif	 tujuan	 menjadi	 harapan	 individu	 ketika	 melakukan	 perbuatan	 merokok.	
Perempuan	berjilbab	memaknai	merokok	sebagai	strategi	mengantisipasi	rasa	frustasi	dan	mengalihkan	
kon�lik.	 Merokok	 menurut	 perspektif	 perempuan	 berjilbab	 juga	 berfungsi	 memperkuat	 ikatan	
kolektivitas	sosial,	bahkan	gaya	hidup	baru.	Kondisi	inilah	yang	membuat	perempuan	berjilbab	semakin	
dependen	terhadap	rokok.

Kesimpulan:	Perempuan	berjilbab	memaknai	rokok	secara	beragam.	Keragaman	pemaknaan	tersebut	
dilatarbelakangi	oleh	because	of	motif	dan	in	order	to	motivein	order	to	motive.

Kata	Kunci:	makna,	merokok,	perempuan,	berjilbab
HUBUNGAN	KARAKTERISTIK	RUMAH	DENGAN	KEJADIAN	ISPA	PADA	BALITA	DALAM	KELUARGA	
PEROKOK	DI	KELURAHAN	GUNDALING	I	KECAMATAN	BERASTAGI	KABUPATEN	KARO	TAHUN	
2014
	 Raja	Nindangi	Lingga,	Nurmaini,	Devi	Nuraini	Santi
	 Program	Sarjana	Departemen	Kesehatan	Lingkungan	Fakultas	Kesehatan	Masyarakat	Universitas	

Sumatera	Utara	

S07-05Simposium	VII	-	Kamis,	28	Mei	2015	(16.00	-	17.00)	-	R.	Malioboro

Latar	Belakang:	Penyakit	ISPA	merupakan	penyebab	utama	kesakitan	dan	kematian	akibat	penyakit	
menular	 di	 dunia	 terutama	 pada	 balita.	 Balita	 sangat	 rentan	 terkena	 ISPA.	 Adapun	 faktor	 penyebab	
kejadian	ISPA	adalah	kondisi	�isik	rumah	tinggal	yang	buruk	serta	kebiasaan	merokok	di	dalam	rumah.	
Asap	rokok	yang	mengandung	tar	sangat	mempengaruhi	sistem	pernapasan	terutama	pada	balita	dan	
beresiko	besar	menyebabkan	ISPA.	Penelitian	 ini	bertujuan	untuk	mengetahui	apakah	ada	hubungan	
karakteristik	rumah	(kepadatan	hunian,	ventilasi,	lantai,	langit-langit,	dinding,	pencahayaan,	suhu,	dan	
kelembaban)	dengan	kejadian	ISPA	pada	balita	dalam	keluarga	perokok	di	Kelurahan	Gundaling	I.

Metode:	Jenis	penelitian	yang	digunakan	adalah	jenis	penelitian	deskriptif	analitik	dengan	desain	case	
control.	Sampel	dari	penelitian	ini	adalah	62	Balita	yang	tinggal	di	Kelurahan	Gundaling	I,	terdiri	dari	31	
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sampel	kasus,	yaitu	penderita	ISPA	yang	tercatat	di	data	rekam	media	Puskesmas	Berastagi	yang	diambil	
secara	total	sampling,	dan	31	sampel	kontrol	yaitu	balita	yang	bermukin	disekitar	rumah	penderita	balita	
penderita.	Data	dianalisis	dengan	menggunakan	Chi	Square	pada	taraf	kepercayaan	95%.

Hasil:	Hasil	penelitian	menunjukkan	tidak	adanya	hubungan	kerakteristik	rumah	dengan	kejadian	ISPA	
pada	 balita.	 Namun	 kebiasaan	 merokok	 di	 dekat	 balita	 memiliki	 hubungan	 yang	 signi�ikan	 dengan	
kejadian	ISPA	pada	balita	dengan	nilai	p	<	0,05.	Dan	tersedianya	ventilasi	secara	silang	pada	rumah	dapat	
mengurangi	pengaruh	asap	rokok	pada	balita.	Bagi	masyarakat	yang	tinggal	di	Kelurahan	Gundaling	I	
diharapkan	untuk	tidak	merokok	di	dekat	anggota	keluarga	yang	masih	balita	dan	tidak	merokok	di	dalam	
rumah.	Diharapkan	juga	penyuluhan	oleh	petugas	Puskesmas	mengenai	dampak	rokok	dan	bahaya	asap	
rokok	bagi	perokok	pasif.

Kata	Kunci:karakteristik	rumah,	kebiasaan	merokok,	balita,	ISPA
THE	RELATIONSHIP	BETWEEN	KNOWLEDGE	AND	ATTITUDES	AGAINST	SMOKINGÂ		BEHAVIOR	
AMONG	TEENAGE	12-21	YEARS	IN	PONDOK	KELAPA	VILLAGE	IN	DECEMBER	2009

1 2	 Eva	Fitriana ,	Lucy	Widasari
	 1Internship	General	Practitioner	at	RSUD	Tangerang	Selatan,	
	 2

Nutrition	Departement	Medical	Faculty	UPN	Veteran,	Jakarta

Background:	Smoking	behavior	can	be	seen	from	various	viewpoints	extremely	detrimental,	both	for	

S07-06Simposium	VII	-	Kamis,	28	Mei	2015	(16.00	-	17.00)	-	R.	Malioboro

themselves	and	those	around	him.	Factors	that	may	affect	the	behavior	is	the	knowledge,	attitudes,	beliefs,	
beliefs,	 traditions,	 and	values.	The	purpose	of	 this	 study	was	 to	determine	 the	 relationship	between	
knowledge,	attitudes	and	smoking	behavior	in	adolescents.

Methods:	The	characteristic	of	this	study	was	an	analytical	study	with	cross	sectional	design.	The	number	
of	samples	with	the	inclusion	criteria	were	106	adolescents	aged	12-21	years	old	and	unmarried.	The	
sampling	technique	using	two	stage	cluster	sampling,	conducted	at	4	RW	and	4	RT	in	Pondok	Kelapa	
village.	Data	were	analyzed	by	Chi-Square	test.

Results:	The	results	obtained	by	the	number	of	boys	67	(63.2%)	and	39	women	(36.8%).	A	total	of	66	
(62.3%)	adolescents	are	active	smokers,	70	(66%)	teens	have	a	good	knowledge	of	cigarettes,	58	(54.7%)	
adolescents	have	a	good	attitude	toward	cigarettes	and	66	(62.3%)	adolescents	have	attitudes	towards	
smoke	either.	Results	obtained	by	analysis	there	was	a	signi�icant	relationship	between	knowledge	and	
attitude	of	smoking	in	adolescents	(p	=	0.365),	there	is	a	signi�icant	relationship	between	attitudes	and	
smoking	behavior	 in	adolescents	(p	=	0.000).	There	 is	a	signi�icant	relationship	between	gender	and	
smoking	behavior	in	adolescents	(p	=	0.030).	There	was	no	signi�icant	relationship	between	age	(p	=	
0.190),	the	amount	of	pocket	money	a	day	(p	=	0837)	and	other	activities	in	addition	to	school	/	college	/	
work	(p	=	1.000)	and	smoking	behavior	in	adolescents.	Based	on	sociodemographic	factors,	there	is	a	
signi�icant	correlation	between	the	invitation	of	friends	to	smoke	(p	=	0.002),	parents	allow	smoking	(p	=	
0.000),	and	other	family	members	who	smoke	(p	=	0.010)	and	smoking	behavior	in	adolescents	in	Pondok	
Kelapa	Village	p	=	0.030).	Should	be	done	counseling	to	teenagers	in	Pondok	Kelapa	Village	on	the	effects	
of	smoking	and	non-smoking	on	health.

Keywords	:	knowledge,	attitude,	smoking,	adolescents



Buku	Program	2ⁿ�	ICTOH	2015		|		61

PERSEPSI	MAHASISWI	TENTANG	PERILAKU	MEROKOK	DI	LINGKUNGAN	KAMPUS	UNIVERSITAS	
MUHAMMADIYAH	ACEH
	 Hervi	Auli,	SKM.,		Asnawi	Abdullah,	Ph.D.,	Farida	Hanum,	S.Si,	M.Si
	 Fakultas	Kesehatan	Masyarakat	Univ.	Muhammadiyah	Aceh

Latar	 Belakang:	 Perilaku	 merokok	 di	 Indonesia	 terutama	 dikalangan	 mahasiswa	 kampus	 semakin	
meningkat.	Hal	ini	tentu	saja	mempengaruhi	persepsi	mahasiswi	lainnya	tentang	perilaku	merokok.	Oleh	
sebab	itu	peneliti	merasa	perlu	melakukan	penelitian	untuk	mengetahui	“Persepsi	Mahasiswi	tentang	
Perilaku	merokok	di	Lingkungan	Kampus	Universitas	Muhammadiyah	Aceh”.

Metode:	 Penelitian	 ini	 bersifat	 deskriptif	 analitik	 dengan	menggunakan	 rancangan	 penelitian	 Cross	
Sectional.	 Metode	 pemilihan	 sampel	 secara	 Random	 Sampling	 yaitu	 dengan	 teknik	 Simple	 Random	
Sampling.	 Populasi	 dalam	 penelitian	 ini	 adalah	 seluruh	 mahasiswi	 Fakultas	 Kesehatan	 Masyarakat	
Universitas	Muhammadiyah	Aceh	Tahun	Akademik	2014	yang	berjumlah	129	orang,	sementara	sampel	
yaitu	56	orang.	Data	diperoleh	dari	 observasi	dan	wawancara	menggunakan	kuesioner.	Analisa	data	
menggunakan	uji	statistik	uji	Chi-	square	untuk	melihat	hubungan	dengan	α	<	0,05.	Pengumpulan	data	
dilakukan	dari	tanggal	02	–	04	Maret	2015.

Hasil:	Penelitian	 ini	mendapatkan	bahwa	setiap	variabel	yang	diduga	berhubungan	dengan	persepsi	
mahasiswi	tentang	perilaku	merokok	yaitu	pengetahuan,	pengaruh	teman	dan	iklan	rokok	berturut-turut	
dengan	p-value	0,280;	0,060	dan	0,022.

Kesimpulan:	Penelitian	menemukan	hanya	variabel	 iklan	rokok	yang	behubungan	signi�ikan	dengan	
persepsi	mahasiswi	tentang	perilaku	merokok	di	Lingkungan	Kampus	Universitas	Muhammadiyah	Aceh.	
Disarankan	bagi	pihak	institusi	kampus	Muhammadiyah	Aceh	agar	dapat	menerapkan	dan	menciptakan	
lingkungan	kampus	yang	bebas	dari	asap	rokok	dan	memajang	gambar-gambar	ataupun	poster	tentang	
bahaya	merokok	di	setiap	sudut	ruangan/kelas	agar	para	mahasiswa	sadar	dan	memahami	bahaya	dari	
merokok.

Kata	Kunci:	perilaku	merokok,	kampus,	iklan	rokok
FAKTOR-FAKTOR	YANG	BERHUBUNGAN	DENGAN	PERILAKU	MEROKOK	MASYARAKAT	DESA	DI	

S08-01Simposium	VIII	-	Kamis,	28	Mei	2015	(16.00	-	17.00)	-	R.	Borobudur

S08-02Simposium	VIII	-	Kamis,	28	Mei	2015	(16.00	-	17.00)	-	R.	Borobudur

KABUPATEN	ACEH	BESAR
	 Irma	Yanti,	SKM;	Vera	Nazhira	Ari�in,	MPH;	Ibrahim	Laweung,	SKM,	MNSc
	 Fakultas	Kesehatan	Masyarakat	Univ.	Muhammadiyah	Aceh

Latar	Belakang:	Semasa	usia	muda	masyarakat	sudah	mulai	merokok	karena	didalam	rokok	terdapat	zat	
candu	 sehingga	membuat	 orang	 ketagihan	dan	 sudah	membentuk	 kebiasaan	 sehari-hari	 yang	 susah	
untuk	dilepaskan.	Hal	ini	dapat	dilihat	dari	persentase	perokok	di	Desa	Moun	Ikeun	dari	tahun	2010	
sampai	2013	semakin	meningkat;	yakni	19,7%	pada	tahun	2010	menjadi	23,8%	pada	tahun	2011	dan	
26,4%	 pada	 tahun	 2012.	 Pada	 tahun	 2013	mengalami	 peningkatan	 yang	 signi�ikan	menjadi	 38,3%.	
Tujuan	penelitian	ini	untuk	mengetahui	faktor-faktor	yang	berhubungan	dengan	perilaku	merokok	di	
Desa	Moun	Ikeun	Kabupaten	Aceh	Besar		Tahun	2014.

Metode:	 Penelitian	 ini	 bersifat	 desktiptif	 analitik	 dengan	 desain	 cross	 sectional.	 Pengumpulan	 data	
dilakukan	tanggal	25	September	s/d	14	Oktober	2014,	lokasi	penelitian	di	Desa	Moun	Ikeun	Kabupaten	
Aceh	Besar.	 Sampel	penelitian	 ini	 sebanyak	65	 responden	dipilih	 secara	 random.	Pengumpulan	data	
dilakukan	dengan	mengedarkan	Angket,	Pengolahan	data	menggunakan	SPSS	16.0	dengan	uji	Chi-Square	
pada	taraf	nyata	95%.

Hasil:	Penelitian	 ini	mendapatkan	bahwa	setiap	variabel	yang	diduga	berhubungan	dengan	perilaku	
merokok	pada	masyarakat	di	Desa	Moun	Ikeun	Kabupaten	Aceh	Besar	yaitu	pengetahuan,	lingkungan	dan	
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paparan	iklan	berturut-turut	pada	p-value	0.001;	0.002	dan	0.002.

Kesimpulan:	Penelitian	menemukan	hubungan	yang	signi�ikan	antara	pengetahuan,	lingkungan	tempat	
tinggal	dan	paparan	iklan	rokok	dengan	perilaku	merokok	pada	masyarakat	desa	di	Kabupaten	Aceh	
Besar.	Disarankan	kepada	Dinas	kesehatan	Aceh	Besar	agar	dapat	melakukan	penyuluhan	kesehatan	
kepada	masyarakat	tentang	bahaya	dan	dampak	dari	merokok	khususya	kepada	masyarakat	yang	berada	
disekitar	 Desa	Moun	 Ikeun	 Kabupaten	 Aceh	 Besar.	 Bagi	mereka	 yang	 belum	mampu	menghentikan	
merokok	sebaiknya	tidak	merokok	di	tempat-tempat	umum	sehingga	tidak	mengganggu	orang-orang	
yang	tidak	merokok.	Disarankan	kepada	Keuchik	agar	dapat	menerapkan	dan	menciptakan	lingkungan	
bebas	dari	asap	rokok	tentang	bahaya	merokok	di	jalan	agar	masyarakat	sadar	dan	memahami	bahaya	
merokok	bagi	kesehatan.	

Kata	Kunci:	perilaku	merokok,	lingkungan,	paparan	iklan
HUBUNGAN	PROMOSI	ROKOK,	PENGARUH	TEMAN	SEBAYA	DAN	PERILAKU	MEROKOK	ORANG	
TUA	DENGAN	PERILAKU	MEROKOK	PELAJAR	SEKOLAH	MENENGAH	DI	ACEH	BESAR
	 Mohammad	Zarkasy	Yusren,	SKM,	Yenni	Oktaviza,	SKM,	MARS,	Anwar	Arbi,	S.Si,	M.Pd

S08-03Simposium	VIII	-	Kamis,	28	Mei	2015	(16.00	-	17.00)	-	R.	Borobudur

	 Fakultas	Kesehatan	Masyarakat	Univ.	Muhammadiyah	Aceh

Latar	Belakang:	Diperkirakan	sekitar	enam	juta	orang	meninggal	setiap	tahunnya	akibat	rokok.	Hasil	
Riskesdas	Provinsi	Aceh	tahun	2007	menunjukkan	bahwa	prevalensi	perokok		tiap		hari		penduduk		umur		
>10		tahun		paling		tinggi		di		Kabupaten		Bener	Meriah	yaitu	32,9	persen,	Aceh	Besar	berada	di	posisi	ke	
19	dengan	angka	19,9%.	Penelitian	ini	bertujuan	untuk	mengetahui	hubungan	antara	promosi	rokok,	
pengaruh	 teman	 sebaya	 dan	 perilaku	merokok	 orang	 tua	 dengan	 perilaku	merokok	 pelajar	 sekolah	
menengah	di	Aceh	Besar	Tahun.

Metode:	 Penelitian	 ini	 bersifat	 deskriptif	 analitik	 dengan	 desain	 cross	 sectional.	 Pengumpulan	 data	
dilakukan	dengan	wawancara	menggunakan	kuesioner.	Populasi	dalam	penelitian	ini	adalah		pelajar	SMP	
Negeri	1	Darul	Kamal	Kabupaten	 	Aceh	Besar,	berjenis	kelamin	laki-laki	berjumlah	90	orang.	Sampel	
sebanyak	47	orang	diperoleh	dengan	rumus	slovin	dan	menggunakan	teknik	simple	random	sampling.	
Penelitian	 	ini	 	dilakukan	 	pada	 	tanggal	 	13	 	–	 	16	 	Maret	 	2015.	 	Uji	statistik	yang	digunakan	yaitu	Chi	
Square	Test.

Hasil:	Hasil	penelitian	diperoleh	bahwa	responden	yang	merokok	(70,2%),	pernah	terpapar	promosi	
rokok	(80,9%),	terpengaruh	teman	sebaya	(55,3%)	dan	44,7%	orang	tua	responden		diketahui	merokok.		
Penelitian	 ini	 mendapatkan	 bahwa	 variabel	 yang	 diduga	 berhubungan	 dengan	 perilaku	 merokok	
responden	yaitu	promosi	rokok,	pengaruh	teman	sebaya	dan	perilaku	merokok	orang	tua	berturut-turut	
pada	p-value	0.013;	0.016	dan	0.037.

Kesimpulan:	Penelitian	menemukan	hubungan	yang	signi�ikan	antara	promosi	rokok,	pengaruh	teman	
sebaya	dan	perilaku	merokok	orang	tua	dengan	perilaku	merokok	pelajar	sekolah	menengah	di	Aceh	
Besar	 pada	 Tahun	 2012.	 Untuk	 itu	 disarnkan	 kepada	 pemerintah	 Kabupaten	 Aceh	 Besar	 agar	
membebaskan	kantor,	institusi	pendidikan	yang	berada	di	wilayah	pemerintahan	Kabupaten	Aceh	Besar	
dari	 asap	 rokok.	 Kepada	 bagian	 promosi	 kesehatan	 Dinas	 Kesehatan	 Kabupaten	 Aceh	 Besar	 untuk	
meningkatkan	penyuluhan	mengenai	bahaya	rokok.	Dibutuhkan	kajian	 	mengenai	 	penjualan	 	 rokok		
batangan	 	dan	 	pembatasan	 	penjualan	 	rokok	dengan	menunjukkan	kartu	identitas,	sehingga	angka	
perokok	usia	dini	menurun.

Kata	Kunci:	perilaku	merokok,	pelajar	sekolah	menengah,	promosi
FAKTOR-FAKTOR	 YANG	BERHUBUNGAN	DENGAN	PERILAKU	MEROKOK	PADA	 SISWA	 SEKOLAH	
MENENGAH	DI	KABUPATEN	ACEH	SINGKIL
	 Wahyu	Hidayat,	SKM;			Intan	Liana,	SKM,	MPH;	Eddy	Azwar,	SKM,	M.Kes
	 Fakultas	Kesehatan	Masyarakat	Univ.	Muhammadiyah	Aceh
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Latar	Belakang:	Penggunaan	tembakau	terus	berlanjut	sebagai	bahan	yang	menyebabkan	kerusakan	
pada	kesehatan	manusia.	Jumlah	perokok	dikalangan	remaja	dari	tahun	ke	tahun	terus	meningkat	yaitu	
dari	33,1%	pada	tahun	2010	menjadi	43,3%	pada	tahun	2014.	Penelitian	ini	bertujuan	untuk	mengetahui	
faktor-faktor	yang	berhubungan	dengan	perilaku	merokok	pada	siswa	sekolah	menengah	di	Kabupaten	
Aceh	Singkil.

Metode:	 Penelitian	 ini	 bersifat	 deskriptif	 analitik	 dengan	 desain	 cross	 sectional.	 Populasi	 dalam	
penelitian	ini	adalah	seluruh	siswa	laki-laki	kelas	I	dan	kelas	II	 	SMAN	1	Singkil	Kabupaten	Aceh	Singkil	
yang	berjumlah	250	 	orang.	Sampel	dalam	penelitian	adalah	72	orang.	Pengumpulan	data	dilakukan	
mulai	dari	tanggal	17-20	November	tahun	2014	dengan	mengedar	angket.	Analisis	yang	digunakan	untuk		
menguji	hipotesis	adalah	uji	statistik	chi-square.	Data	disajikan	dalam	bentuk	tabel	distribusi	frekuensi	
dan	tabel	silang.

Hasil:	Hasil	penelitian	didapatkan	62,5%	responden	merokok,	55,6%	responden	dengan	peran	orang	tua	
kurang,	73,6%	responden	berada	di	lingkungan	pergaulan	berisiko,	51,4%	responden	berpengetahuan	
kurang,	43,1%	responden	terpapar	oleh	iklan	rokok	dan	40,3%	responden	dengan	peran	guru	kurang.	
Penelitian	ini	mendapatkan	bahwa	setiap	variabel	yang	diduga	berhubungan	dengan	perilaku	merokok	
pada	siswa	tersebut	yaitu	peran	orang	tua,	lingkungan	pergaulan,	pengetahuan,	iklan	rokok	dan	peran	
guru	berturut-turut	pada	p-value	0,0140;	0,010;	0,010;	0,060	dan	0,016.

Kesimpulan:	 Penelitian	menemukan	 hubungan	 yang	 signi�ikan	 antara	 peran	 orang	 tua,	 lingkungan	
pergaulan,	pengetahuan,	iklan	rokok	dan	peran	guru	dengan	perilaku	merokok	pada	pada	siswa	sekolah	
menengah	 di	 Kabupaten	 Aceh	 Singkil.	 Diharapkan	 kepada	 pihak	 sekolah	 agar	 dapat	 memberikan	
pendidikan	tambahan	kepada	mengenai	bahaya	rokok,	meningkatkan	kedisiplinan,	serta	dan	melakukan	
razia	rokok.	Kepada	dinas	kesehatan	Kabupaten	Aceh	Singkil	diharapkan	agar	memberikan		penyuluhan	
dan	pelatihan	bagi	pelajar	tentang	rokok	melalui	program	Peer	Educator	Training	dengan	tujuan	peserta	
pelatihan	selanjutnya	diterjunkan	untuk	melakukan	sosialisasi	bahaya	merokok	dikalangan	pelajar	dan	
mahasiswa	itu	sendiri.

Kata	Kunci:	perilaku	merokok,	siswa,	peran	guru
INDOOR	SMOKING	POLLUTION	LEVELS	IN	RESTAURANTS	DURING	AND	AFTER	RAMADHAN	IN	
DKI	JAKARTA,	INDONESIA
	 Nurul	Nadia	HW	Luntungan,	Annissa	Anggraeni	&	Vaughan	Rees
	 Center	for	Indonesia's	Strategic	Development	Initiatives/	FULBRIGHT	AMINEF/Harvard	T.H.	Chan	

School	of	Public	Health

S08-04Simposium	VIII	-	Kamis,	28	Mei	2015	(16.00	-	17.00)	-	R.	Borobudur

S08-05Simposium	VIII	-	Kamis,	28	Mei	2015	(16.00	-	17.00)	-	R.	Borobudur

Background:	Despite	its	national	smoke	free	law,	3	out	of	5	children	in	Indonesia	are	regularly	exposed	to	
secondhand	smoke	(SHS)	in	public	places	(WHO,	2014).	In	big	cities	like	Jakarta,	where	more	people	
spend	their	time	inside	buildings,	the	failure	to	fully	enforce	smoke	free	laws	has	resulted	in	a	missed	
opportunity	 to	protect	 the	health	of	 young	 citizens.	This	 study	 aimed	 to	 investigate	 levels	 of	 indoor	
pollution	during	and	after	the	holy	month	of	Ramadan,	when	religious	customs	require	abstention	from	
smoking.	SHS	levels	and	presence	of	children	were	monitored	after	iftar,	and	compared	with	observations	
made	post-Ramadan.

Methods:	In	2014,	indoor	air	quality	was	measured	in	45	restaurants	and	cafes	in	DKI	Jakarta	after	6	pm,	
during	and	after	Ramadan.	We	visited	several	venues	in	each	of	�ive	districts	of	DKI	Jakarta	(North,	South,	
Central,	East,	West	Jakarta).	Venues	that	do	not	allow	indoor	smoking	were	used	as	controls	(n=2).	Venues	
were	selected	based	on	a	purposive	sampling	method.	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	



64		|		Buku	Program	2ⁿ�	ICTOH	2015

data	 and	 counted	 the	 number	 of	 children	 and	 visitors	 present	 in	 each	 venue	 during	 each	 visit.	
Independent	samples	t-tests	were	used	to	analyzed	differences	between	indoor	and	outdoor	SHS	levels,	
during-	and	post-	Ramadan.

Results:	During	Ramadan,	the	average	indoor	PM2.5	level	was	85.67	ug/m3	(maximum	333,00	ug/m3	
and	minimum	18,00	ug/m3).	The	average	indoor	pollution	level	was	signi�icantly	higher	than	outdoor	
levels	 (33,76	ug/m3	 ;	p-value	0,001)	and	was	also	signi�icantly	greater	 than	 in	non-smoking	control	
venues	(19,00	ug/m3;	p	=	0.001).	Average	number	of	adults		observed	in	each	venue	during	Ramadan	was	
12	(min	=	0,	max	=	54)	and	average	number	of	children	was	5	(min	=	0,	max	=	20).	On	average,	there	were	
more	active	smokers	during	Ramadhan,	than	at	post-Ramadhan	(11	smokers	vs.	8	smokers;	p	=	0.035).

Conclusion:	During	Ramadan,	in	restaurants	that	still	allow	indoor	smoking,	children	are	exposed	with	
pollution	 level	 that	 are	 higher	 than	 the	WHO	 recommended	 safe	 level	 of	 25	micro/m3.	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.

Keywords:	indoor	pollution,	Ramadhan,	DKI	Jakarta,	youth	exposed,	Second	hand	smoke.
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S09-01Simposium	IX	-	Jum’at,	29	Mei	2015	(10.30	-	11.30)	-	R.	Tawangmangu

BANDUNG	FUN	DAYS	#SELASATANPAROKOK
	 Firman	Prawira	Kusumah
	 Bebas	Rokok	Bandung

Latar	Belakang:	Industri	tembakau	membunuh	sekitar	521	orang	per	hari	dan	merekrut	10.000	pemuda	
per	hari	usia	13	-	14	tahun	di	Indonesia	(according	Soewarta	Kosen.	Indonesia,	NIHRD	(National	Institute	
of	Health	Research	and	Development)	2010	and	Riskesdas	(basic	health	research),	2010).	Iklan	adalah	
salah	satu	taktik	yang	digunakan	untuk	menarik	perokok	baru.

Menanggapi	 kehadiran	 yang	 kuat	 dari	 industri	 tembakau	 dalam	masyarakat	 kita,	 kami	membentuk	
sebuah	organisasi	Bebas	Rokok	Bandung	3	tahun	yang	lalu	dan	telah	menggelar	berbagai	kampanye.	
Salah	satu	kampanye	yang	telah	berhasil	diimplementasikan	adalah	#SelasaTanpaRokok

Intervensi:	 #SelasaTanpaRokok	 kampanye	 menjadi	 bagian	 dari	 jadwal	 mingguan	 Walikota	 kami,	
bertujuan	 untuk	 menjangkau	 masyarakat	 Bandung.	 #SelasaTanpaRokok	 Telah	 mencapai	 2,735.435	
tweet	dengan	aslinya	representasi	menciak	rincian	menjadi	32,80%,	retweets	terdiri	dari	65,30%,	dan	
balasan	di	1,90%.

#SelasaTanpaRokok	kampanye	dimulai	dengan	program	yang	ditargetkan	pada	masyarakat.	Seperti	hari-
hari	lain	dalam	program	Bandung	Fun	Days	termasuk	malam	kuliner,	hari	bahasa	Inggris,	bahasa	daerah,	
dan	 car	 free	 day	misalnya.	 Kemudian	 Bebas	 Rokok	 Bandung	menganjurkan	 kepada	Walikota	 untuk	
membuat	Selasa	#SelasaTanpaRokok.

#SelasaTanpaRokok	 Kampanye	 diadopsi	 oleh	 Pemerintah	 Kota	 Bandung	 pada	 6	 Januari	 2014	 oleh	
Walikota	Bandung,	Ridwan	Kamil	melalui	akun	twitter	pribadinya.

Hasil:	Ketika	di	dukung	oleh	walikota	#SelasaTanpaRokok	 telah	dilakukan	oleh	berbagai	 lembaga	di	
Bandung	 (Departemen	 Pendidikan,	 Departemen	Kesehatan,	 Departemen	 pemuda	 dan	Olahraga,	 dan	
Pemerintah	Kota)	yang	melarang	karyawan	dari	merokok	pada	Selasa	.	Program	ini	juga	telah	mengilhami	
daerah	lain	seperti	Garut	dan	Tasik	untuk	mengadopsi	satu	hari	tanpa	rokok

Kesimpulan:	Indonesia	adalah	pengguna	tertinggi	ke-5	dari	media	sosial	dan	yang	paling	aktif	di	dunia.	
Pendukung	lainnya	bisa	belajar	kampanye	#SelasaTanpaRokok,	bagaimana	melibatkan	kekuatan	media	
sosial	menuju	tujuan	pengendalian	tembakau	dan	dengan	demikian	mempengaruhi	stakeholder	untuk	
membuat	peraturan	keputusan	kebijakan	untuk	masyarakat.

Kata	Kunci:	
PENGARUH	FAKTOR	LARANGAN	MEROKOK	DI	RUMAH	DAN	TEMPAT	KERJA	TERHADAP	

S09-02Simposium	IX	-	Jum’at,	29	Mei	2015	(10.30	-	11.30)	-	R.	Tawangmangu

KEBERHASILAN	BERHENTI	MEROKOK:	ANALISIS	DATA	GATS	INDONESIA	2011
1 2 2	 Kadar	Ramadhan ,	Pandu	Riono ,	Muhammad	Noor	Farid

	 1 		
Poltekkes	Kemenkes	Palu,

	 2
Departemen	Biostatistik	FKM	UI

Latar	Belakang:	Hasil	Survei	Penggunaan	Tembakau	Indonesia	(GATS)	2011	mengindikasikan	bahwa	
ada	40,2%	orang	yang	pernah	berusaha	untuk	berhenti	merokok,	namun	hanya	39,1%	diantaranya	yang	
berhasil	berhenti.	Meskipun	banyak	perokok	yang	berkeinginan	untuk	berhenti	merokok,	namun	hanya	
sedikit	yang	berhasil	berhenti	untuk	 tidak	merokok.Apakah	adanya	 larangan	merokok	di	 rumah	dan	
tempat	kerja	dapat	mempengaruhi	keberhasilan	berhenti	merokok?

Metode:	Data	GATS	Indonesia	2011	dianalisis	dengan	menggunakan	metode	analisis	regresi	multinomial	
untuk	mengetahui	besar	peran	larangan	tidak	merokok	di	rumah	dan	tempat	kerja	dapat	mempengaruhi	
keberhasilan	usaha	berhenti	merokok.

Hasil:	Hasil	analisis	menunjukan	bahwa	tidak	adanya	larangan	merokok	di	rumah	dapat	meningkatkan	



66		|		Buku	Program	2ⁿ�	ICTOH	2015

kegagalan	berhenti	2.3	kali	(AOR	2.4,	95%CI:	1.0-5.7)	dan	4.2	kali	(AOR:	4.2,	95%CI:	1.8-9.9)	lebih	tinggi	
untuk	tidak	mencoba	berhenti	dibandingkan	dengan	adanya	 larangan	merokok	di	rumah,	sedangkan	
tidak	adanya	larangan	merokok	di	tempat	kerja	akan	meningkatkan	kegagalan	berhenti	2	kali	(AOR:	2.0,	
95%CI:	 1.0-4.0)	 dan	 1.4	 kali	 (AOR:	 1.4,	 95%CI:	 0.7-3.2)	 lebih	 tinggi	 untuk	 tidak	mencoba	 berhenti	
dibandingkan	dengan	yang	ada	 larangan	merokok	di	 tempat	kerja.	Hasil	analisis	regresi	multinomial	
sudah	dikontrol	dengan	variabel	umur,	jenis	kelamin,	pendidikan,	status	pekerjaan,	dan	daerah.

Kesimpulan:	Faktor	larangan	merokok	di	rumah	dan	tempat	kerja	dapat	meningkatkan	keberhasilan	
dalam	berhenti	merokok.	Penting	untuk	mendorong	adanya	larangan	merokok	baik	di	rumah	dan	tempat	
kerja.

Kata	Kunci:	larangan	merokok	di	rumah	dan	tempat	kerja,	GATS	Indonesia,	berhenti	merokok
PENGARUH	KEBIJAKAN	RUMAH	BEBAS	ASAP	ROKOK	TERHADAP	PERILAKU	MEROKOK	WARGA	

S09-03Simposium	IX	-	Jum’at,	29	Mei	2015	(10.30	-	11.30)	-	R.	Tawangmangu

DI	DUSUN	KEMLOKO,	DESA	SRIMARTANI,	PIYUNGAN,	BANTUL,	YOGYAKARTA
	 Nisa	Salsabila	Shafarudin,	S.	Ked.
	 Universitas	Gadjah	Mada

Latar	 Belakang:	 Permasalahan	 merokok	 yang	 dihadapi	 Indonesia	 saat	 ini	 semakin	 pelik.	 Peranan	
pemerintah	belum	juga	bisa	diandalkan	dalam	menurunkan	angka	perokok,	sehingga	muncul	inisiatif	
program	pengendalian	rokok	dari	berbagai	pihak	non-pemerintah.	Salah	satunya	adalah	Rumah	Bebas	
Asap	Rokok	(RBAR)	yang	dilaksanakan	pada	185	rumah	di	kawasan	Dusun	Kemloko,	Desa	Srimartani,	
Piyungan,	Bantul,	Yogyakarta,	Bantul,	Yogyakarta.

Dusun	Kemloko	 ini	 terpilih	 karena	memiliki	 angka	perokok	 yang	 sangat	 tinggi	 yaitu	 sebanyak	83%.	
Kebijakan	 ini	sudah	berjalan	selama	2	tahun,	namun	belum	ada	penelitian	yang	dapat	membuktikan	
pengaruh	dari	Rumah	Bebas	Asap	Rokok	 ini	 kepada	perilaku	merokok	masyarakat.	Padahal,	 dengan	
mengetahui	 pengaruh	 dari	 kebijakan	 ini,	 dapat	 menjadi	 masukan	 bagi	 pemerintah	 untuk	 program	
pengendalian	rokok	di	Indonesia.	Oleh	karena	itu	penelitian	ini	dilakukan,	dengan	mengambil	50	sampel	
rumah	 warga	 yang	 telah	 mendeklarasikan	 rumahnya	 sebagai	 RBAR	 untuk	 mengetahui	 pengaruh	
kebijakan	RBAR	di	Dusun	Kemloko,	Desa	Srimartani,	Piyungan,	Bantul,	Yogyakarta,	terhadap	perilaku	
merokok	warga.	

Intervensi:	 Penelitian	 ini	 menggunakan	 desain	 kuasi-eksperimental,	 dengan	 rancangan	 studi	 cross	
sectional.	 Data	 primer	diambil	 dari	 sampel	 dengan	 instrumen	kuesioner	 tentang	 evaluasi	RBAR	dan	
kaitannya	dengan	perilaku	merokok,	yang	telah	terstandarisasi	oleh	lembaga	Quit	Tobacco	Internasional.	
Setelah	itu	data	dianalisa	menggunakan	uji	marginal	homogeinity	menggunakan	program	SPSS.

Hasil:	Penelitian	 ini	dilakukan	di	Dusun	Kemloko,	Desa	Srimartani,	Bantul,	Yogyakarta.	 Sampel	yang	
diambil	sebanyak	50	wanita	yang	telah	mendeklarasikan	rumahnya	sebagai	RBAR.	Dari	50	sampel	yang	
diwawancarai,	sebanyak	15	termasuk	kriteria	eksklusi,	sehingga	data	yang	dapat	diperhitungkan	adalah	
35	sampel.	Pengambilan	data	dilakukan	sebanyak	satu	kali,	dengan	melakukan	wawancara	terstruktur	
dengan	instrumen	kuesioner	untuk	mendapatkan	data	perilaku	merokok	sebelum	dan	sesudah	RBAR,	
beserta	faktor-faktor	lain	yang	mungkin	mempengaruhi.

Setelah	dilaksanakan	RBAR	sejak	tahun	2012	lalu,	saat	ini	warga	yang	telah	mendeklarasikan	rumahnya	
sebagai	RBAR	namun	masih	termasuk	perokok	berat	adalah	2	orang	(6%),	sementara	untuk	kategori	
perokok	 sedang	masih	 terdapat	 6	 orang	 (17%).	 Sisanya,	 sebanyak	 21	 orang	 (60%)	 sudah	 termasuk	
kategori	perokok	ringan	dan	6	orang	lainnya	(17%)	sudah	berhenti	merokok	sama	sekali.	Sedangkan	
untuk	angka	merokok	di	dalam	rumah,	sebanyak	9	responden	(26%)	mengaku	masih	ada	anggota	yang	
sering	merokok	di	dalam	rumahnya	setelah	deklarasi	RBAR.	Sementara	itu,	9	responden	(26%)	mengaku	
ada	yang	merokok	di	dalam	rumah	namun	jarang,	sedangkan	sisanya,	17	responden	(48%)	mengaku	
sudah	tidak	ada	lagi	orang	yang	merokok	di	dalam	rumah	mereka.

Berdasarkan	 uji	 marginal	 homogeneity	 yang	 telah	 dilakukan	 terhadap	 data	 hasil	 survei,	 hasilnya	
menggambarkan	signi�ikansi	(p)	=	0,001	untuk	perubahan	jumlah	merokok	perhari	yang	dikategorikan	
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menjadi	perokok	berat,	sedang,	dan	ringan.

Sementara	 itu,	 untuk	 uji	 marginal	 homogeneity	 pada	 data	 lokasi	 merokok	 di	 dalam	 rumah,	 yang	
dikategorikan	menjadi	sering,	jarang,	dan	tidak	pernah,	juga	didapatkan	hasil	signi�ikansi	(p)	=	0,001.

Kesimpulan:	Berdasarkan	hasil	penelitian,	maka	dapat	ditarik	kesimpulan	sebagai	berikut:
Setelah	 dilaksanakan	 RBAR	 sejak	 tahun	 2012,	 terdapat	 beberapa	 perubahan	 dari	 perilaku	merokok	
warga	berupa:
1.	 Penurunan	 jumlah	 rokok	 dihisap	 perhari,	 yang	 dibuktikan	 dengan	 jumlah	 perokok	 ringan	 yang	
sebelumnya	hanya	32%	menjadi	60%,	dan	pengurangan	jumlah	perokok	berat	yang	sebelumnya	34%	
menjadi	6%.
2.	 Warga	 yang	masih	merokok	 sudah	mulai	 berpindah	 lokasi	 dari	 yang	 sebelumnya	 terdapat	 68%	
perokok	sering	merokok	di	dalam	rumah,	menjadi	28%.	Sementara	48%	dari	seluruh	responden	sudah	
tidak	lagi	merokok	di	dalam	rumah.

3.	 Didapatkan	 sejumlah	 perokok	 yang	 berhenti	 merokok	 sama	 sekali,	 yaitu	 sebanyak	 17%,	 sejak	
diberlakukannya	RBAR.

Perubahan	yang	didapatkan	antara	perilaku	merokok	sebelum	adanya	RBAR	signi�ikan	secara	statistik	(p	
=	0,001),	sehingga	dapat	disimpulkan	bahwa	RBAR	membawa	dampak	yang	positif	dan	signi�ikan	bagi	
perubahan	perilaku	merokok	warga	di	Dusun	Kemloko,	Desa	Srimartani,	Piyungan,	Bantul,	Yogyakarta.	

Berdasarkan	hasil	data	dan	kesimpulan	dari	penelitian	ini,	maka	peneliti	mengajukan	beberapa	saran	
sebagai	berikut:

1.	 Mengevaluasi	program	RBAR	lebih	sering	lagi,	untuk	memantau	jalannya	program	dan	memberikan	

solusi	bagi	hambatan-hambatan	yang	dirasakan	oleh	warga.

2.	 Warga	tidak	hanya	diberikan	sosialisasi	untuk	tidak	merokok	di	dalam	rumah,	namun	juga	diberikan	

sosialisasi	tentang	cara/tahapan	berhenti	merokok.

3.	 Rumah	Bebas	Asap	Rokok	perlu	dicoba	untuk	diterapkan	di	desa-desa	lain	di	Indonesia.

4.	 Perlu	 adanya	 penelitian-penelitian	 lebih	 lanjut	 yang	 lebih	 detil	 menjelaskan	 hal-hal	 yang	masih	

menjadi	keterbatasan	penelitian	ini.

Kata	Kunci:	rokok,	rumah	bebas	asap	rokok,	perilaku	merokok,	program	pengendalian	rokok
PROGRAM	RUMAH	BEBAS	ASAP	ROKOK	DI	KOTA	YOGYAKARTA
QUIT	TOBACCO	INDONESIA

1 1 1 2 1
	 Jusniar	Dwi	Rahaju ,	Endang	Pujiastuti ,	Tutik	Istiyani ,	Yayi	Suryo	Prabandari ,	Retna	Siwi	Padmawati
	 1Quit	Tobacco	Indonesia	–	FK	UGM,	
	 2

Fakultas	Kedokteran	–	UGM

S09-04Simposium	IX	-	Jum’at,	29	Mei	2015	(10.30	-	11.30)	-	R.	Tawangmangu

Latar	Belakang:	Perilaku	merokok	saat	ini	telah	menjadi	bagian	hidup	sehari-hari	masyarakat	Indonesia.	
Prevalensi	merokok	di	 Indonesia	masih	 tinggi,	 dan	 saat	 ini,	 ada	 sekitar	65	 juta	penduduk	 Indonesia	
merokok.	 Perilaku	 merokok	 tidak	 hanya	 membahayakan	 si	 perokok	 (perokok	 aktif),	 tetapi	 juga	
membahayakan	 orang	 lain	 yang	 berada	 di	 sekitarnya	 (perokok	 pasif).	 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.	Hasil	survei	QTI	pada	tahun	
2009	menunjukkan	 hasil	 54%	 rumah	 tangga	 di	 Kota	 Yogyakarta	mempunyai	 setidaknya	 satu	 orang	
perokok.	Fakta	ini	membuat	perlunya	upaya	membebaskan	rumah	dari	asap	rokok,	untuk	melindungi	
para	perokok	pasif	maupun	perokok	aktif.	Program	rumah	bebas	asap	rokok	yang	dilakukan	oleh	QTI	
bertujuan	untuk	melindungi	para	perokok	pasif	dari	paparan	asap	rokok,	dengan	cara	meminta	para	
perokok	untuk	tidak	merokok	di	dalam	rumah,	dan	menempatkan	orang–orang	yang	merokok	di	tempat	
yang	seharusnya,	yaitu	tidak	di	dekat	orang-orang	yang	tidak	merokok.			

Metode:	Program	rumah	bebas	asap	rokok	yang	dikembangkan	oleh	QTI	pertama	kali	dilakukan	di	empat	
wilayah	 uji	 coba,	 dengan	melakukan	 survei	 awal	 di	 empat	 tersebut.	Hasil	 survei	 awal	menunjukkan	
bahwa:	 sebanyak	 87%	 suami	 merokok	 di	 dalam	 rumah.	 Tahap	 berikutnya	 adalah	 sesi	 peningkatan	
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kesadaran	kelompok	masyarakat	yang	lebih	luas,	dilanjutkan	dengan	diskusi	antara	warga	yang	diwakili	
oleh	tokoh	masyarakat	dengan	pengurus	RT/RW	tentang	isi	kesepakatan	yang	akan	dicantumkan	dalam	
naskah	 deklarasi.	 Bila	 sudah	 ada	 kesepakatan,	 ditentukan	 waktu	 pelaksanaan	 deklarasi.	 Selain	
melakukan	intervensi,	QTI	juga	melakukan	pemberdayaan	kepada	staf	puskesmas,	dengan	harapan	staf	
puskesmas	yang	akan	melanjutkan	intervensi	ke	wilayah-wilayah	lain.

Hasil:	Hasil	survei	awal	menunjukkan	bahwa	sebanyak	87%	suami	merokok	di	dalam	rumah.	Meskipun	
demikian,	 sebanyak	 68%	 suami	 setuju	 dengan	 kegiatan	 rumah	 bebas	 asap	 rokok.	 Hasil	 tersebut	
disampaikan	pada	saat	sosialisasi	kepada	warga	RW	wilayah	yang	bersangkutan,	yang	dilakukan	oleh	QTI	
bekerjasama	dengan	Dinkes	Kota	Yogyakarta.	Di	wilayah	Kota	Yogyakarta	sampai	saat	ini	sudah	ada	60	
RW	yang	mendeklarasikan	diri	sebagai	RW	rumah	bebas	asap	rokok.	QTI	melakukan	intervensi	di	29	RW,	
dengan	memberikan	sosialisasi	berupa	penyampaian	materi	dan	pemutaran	�ilm	singkat	tentang	bahaya	
menjadi	perokok	pasif.	Untuk	31	RW	yang	lain,	intervensi	dilakukan	oleh	puskesmas	wilayah	setempat.

Kesimpulan:	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,	kesepakatan,	deklarasi
PERILAKU	MEROKOK	PADA	MASYARAKAT	DAN	IMPLEMENTASI	KEBIJAKAN	KAWASAN	TANPA		
ROKOK	(KTR)	DI	DESA	AJUNG	KECAMATAN	KALISAT	KABUPATEN	JEMBER
	 Prehatin	Trirahayu	Ningrum,	Reny	Indrayani
	 Bagian	Kesehatan	Lingkungan	dan	Kesehatan	Keselamatan	Kerja	Fakultas	Kesehatan	Masyarakat-

Universitas	Jember

Latar	Belakang:	Perilaku	merokok	 telah	menjadi	masalah	kesehatan	masyarakat	penting	di	 seluruh	

S09-05Simposium	IX	-	Jum’at,	29	Mei	2015	(10.30	-	11.30)	-	R.	Tawangmangu

dunia	 sejak	 dekade	 terakhir.	 Indonesia	 merupakan	 salah	 satu	 negara	 berkembang	 yang	 memiliki	
konsumsi	rokok	yang	tinggi	dan	tingkat	produksi.	Dari	banyak	penelitian	menyebutkan	orang	perokok	
memiliki	 efek	 kesehatan,	 tetapi	 jumlah	perokok	 setiap	 tahun	 semakin	meningkat.	 Perilaku	merokok	
sudah	 masuk	 pada	 kategori	 usia	 muda	 antara	 usia	 13-15	 tahun.	 Penelitian	 ini	 bertujuan	 untuk	
memperoleh	gambaran	perilaku	merokok	pada	masyarakat	dan	implementasi	kebijakan	KTR	 	di	Desa	
Ajung	Kecamatan	Kalisat	Kabupaten	Jember.

Metode:	 Jenis	 penelitian	 ini	 adalah	 penelitian	 deskriptif.	 Dengan	metode	 penelitian	 cross	 sectional.	
Penelitian	dilakukan	pada	bulan	Mei	 	2014.	Sampel	penelitian	sebanyak	56	sampel	masyarakat	dan	4	
institusi	 pendidikan	 sekolah	 dasar.	 Variabel	 penelitian	 ini	 adalah	 Pengetahuan	 dampak	 merokok,	
Aktivitas	Merokok,	Usia	Pertama	Merokok,	Jumlah	Batang	Rokok	Setiap	Hari,	dan	Kebijakan	KTR.

Hasil:	Hasil	penelitian	didapatkan	bahwa	sebagian	responden	yang	mengetahui	dampak	rokok	gangguan	
pernafasan	sebesar	60,87%	,	responden	yang	aktivitas	merokoknya	setiap	hari	sebesar	19,64%,	Untuk	
usia	 pertama	merokok	 responden	 sebagian	 besar	mulai	merokok	 pada	 usia	 15-19	 tahun.	 Rata-rata	
responden	merokok	sebanyak	13	batang	dalam	sehari.	Implementasi	kebijakan	KTR	hanya	2	SD	yang	mau	
melaksanakan	KTR	di	lingkungan	sekolah.

Kesimpulan:	 Responden	 yang	mempunyai	 kebiasaan	merokok	 sebagian	 besar	mengetahui	 dampak	
merokok	terhadap	gangguan	kesehatan	dan	usia	pertama	merokok	pada	usia	15-19	tahun	yang	rata-rata	
menghabiskan	13	batang	rokok	dalam	sehari.	Dengan	hasil	penelitian	ini	maka	disarankan	perlu	adanya	
penyuluhan	terkait	dengan	bahaya	dan	dampak	merokok	yang	lebih	intensif	lagi	dari	berbagai	instansi	
yang	terkait	(dinas	kesehatan,	dinas	sosial).	Perlu	adanya	peraturan	dari	PEMDA	agar	kebijakan	terkait	
dengan	KTR	dapat	dijalankan	disemua	Instansi.

Kata	Kunci:	perilaku	merokok,	Kawasan	Tanpa	Rokok
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S10-01Simposium	X	-	Jum’at,	29	Mei	2015	(10.30	-	11.30)	-	R.	Kaliurang

COMIC	STORY	BOOK	ASETARO:	MEDIA	PENDIDIKAN	KESEHATAN	BAGI	ANAK	USIA	SEKOLAH	
DASAR
	 Trixie	Salawati,	Nuke	Devi	Indrawati
	 Universitas	Muhammadiyah	Semarang

Latar	Belakang:	Telah	banyak	hasil	penelitian	di	Indonesia	yang	menunjukkan	bahwa	usia	awal	merokok	
dari	tahun	ke	tahun	semakin	muda.	Kenyataan	tersebut	tentunya	tidak	dapat	diabaikan,	mengingat	telah	
banyak	pula	penelitian	yang	mengungkapkan	bahwa	rokok	berdampak	negatif	bagi	kesehatan	perokok	
aktif	maupun	perokok	pasif.

Hingga	 saat	 ini	 Undang-Undang	 dan	 peraturan	 pemerintah	 mengenai	 pengendalian	 tembakau	 di	
Indonesia	belum	mampu	memberikan	perlindungan	secara	maksimal	bagi	anak	dari	dampak	negatif	
rokok.	Kualitas	kehidupan	anak	saat	ini	sangat	berdampak	bagi	kualitas	bangsa	di	masa	mendatang.

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	 Sehat	 Tanpa	
Rokok(ASETARO).	 	Comic	Story	Book	ini	diharapkan	dapat	menjadi	salah	satu	upaya	alternatif	dalam	
membantu	anak	-	sebagai	generasi	penerus	bangsa	memiliki	kemampuan	untuk	melindungi	diri	dari	
penyakit	akibat	rokok.

Metode:	 Penelitian	 ini	 dilakukan	 melalui	 dua	 tahap.	 Tahap	 studi	 pendahuluan	 dilakukan	 analisis	
kebutuhan	dan	karakteristik	sasaran	melalui	FGD,	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.	Wawancara	dilakukan	terhadap	pustakawan	masing-masing	sekolah	tersebut.	Hasil	
studi	pendahuluan	digunakan	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:	 Hasil	 dari	 studi	 pendahuluan	 menunjukkan	 bahwa	 model	 komik	 yang	 disukai	 siswa	 adalah	
mengacu	pada	komik	pengetahuan	dasar	WHY	terbitan	PT	Elex	Media	Komputindo.	Umumnya	siswa	
menyukai	gaya	cerita,	warna	dan	gambar	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.	Anak-anak	tidak	diperbolehkan	merokok	karena	badannya	masih	lemah.

Kesimpulan:	Hasil studi pendahuluan menunjukkan bahwa siswa SD membutuhkan edukasi mengenai 
bahaya rokok. Siswa SD menyukai gaya cerita, warna dan gambar komik yang menarik seperti komik 
WHY. Berdasarkan hasil studi pendahuluan tersebut saat ini sedang dilakukan studi pengembangan 
untuk merancang comic story book ASETARO.

Kata	Kunci:	komik,	media	pendidikan,	bahaya	rokok,	anak	usia	sekolah	dasar
IMPLEMENTATION	OF	TOBACCO	RELATED	DISEASE	MODULES	INTO	EXISTING	MEDICAL	
CURRICULUM:	CHALLENGES	AND	OPPORTUNITIES

S10-02Simposium	X	-	Jum’at,	29	Mei	2015	(10.30	-	11.30)	-	R.	Kaliurang

1 2
	 Arika	Dewi ,	M.	Fadjar	Wibowo
	 1

Quit	Tobacco	Indonesia,	Faculty	of	Medicine,	Universitas	Gadjah	Mada,	Indonesia
	 2Master	in	Global	Health,	Dept.	Public	Health	Sciences,	Karolinska	Institutet,	Sweden

Background:	Smoking	is	a	signi�icant	public	health	problem	in	Indonesia	as	over	60%	of	men	and	5%	of	
women	in	Indonesia	are	smokers.	Health	care	providers	must	be	at	the	forefront	of	tobacco	control	efforts.	
This	 is	 in	 line	with	WHO	MPOWER	 tobacco	 control	 strategy	 as	 health	 providers	 are	 integral	 in	 the	
measures:	Offer	help	to	those	who	want	to	quit	and	Warn	about	the	harms	of	tobacco.	Thus,	medical	
school,	as	one	of	the	source	of	health	providers,	need	to	be	actively	involved	in	teaching	tobacco	education	
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and	cessation	skills	to	the	next	generation	of	physicians.	Quit	Tobacco	Indonesia	along	with	Quit	Tobacco	
International	 had	 developed	 an	 innovative	 medical	 education	 project	 to	 fully	 integrate	 tobacco	
knowledge	and	cessation	skills	into	the	medical	curriculum.

Methods:	 Three	 years	 were	 invested	 into	 developing,	 piloting	 and	 revising	 a	 tobacco	 curriculum	
organized	into	15	tobacco	related	modules,	composed	of	mini	lectures	containing	standardized	evidence	
based	lecture	slides.	The	coordinators	of	each	block	in	the	medical	school	were	contacted	to	see	what	
slides	could	be	integrated.	Ten	diseases	speci�ic	videos	demonstrating	brief	intervention	were	developed	
and	 pretested	 for	 use	 in	 skills	 labs.	 Evaluation	 of	 the	 implementation	 in	 one	 medical	 school	 was	
documented	and	assessed	during	2011-2013.

Results:	Some	 challenges	 faced	during	 the	 implementation	of	 the	modules	were	 some	 faculties	 still	
thought	that	smoking	was	not	an	important	issue	and	smoking	cessation	was	not	listed	in	the	competency	
standard	of	Indonesian	medical	doctors	(SKDI).	Some	technical	issues	related	to	the	density	of	current	
medical	curriculum,	the	capability	of	lecturers	to	deliver	smoking	related	issues	as	well	as	the	format	of	
the	modules	were	also	found.	The	2012	competency	standard	of	Indonesian	medical	doctors	stated	that	
one	 of	 the	 skills	 of	 medical	 doctors	 is	 to	 educate	 patients	 to	 quit	 smoking.	 This	 policy	 opens	 new	
opportunity	to	implementation	of	tobacco	related	disease	modules	into	the	existing	Indonesian	medical	
curriculum.	Another	opportunity	exists	is	to	customize	the	modules	so	that	they	can	be	implemented	into	
other	health	professional	schools,	like	nursing,	public	health,	pharmacy	and	dentistry.

Keywords:	tobacco, medical curriculum, modules, competency standard
WHAT	MEDICAL	STUDENT	SAY	ABOUT	SMOKING	AND	ROLE	OF	DOCTOR	IN	TOBACCO	
CONTROL?:	A	CROSS	SECTIONAL	STUDY	IN	YOGYAKARTA
	 Prabandari,	YS	,	Bintoro,	BS

S10-03Simposium	X	-	Jum’at,	29	Mei	2015	(10.30	-	11.30)	-	R.	Kaliurang

	 Faculty	of	Medicine,	Gadjah	Mada	University,	Yogyakarta

Background:	 Tobacco	 use	 is	 a	worldwide	 problem.	 In	 Indonesia,	 nearly	 one-third	 of	 its	 population	
smoke.	Healthcare	professionals	should	be	a	health	role	model	for	the	people.	Physician	advice	plays	
important	role	on	patient	quit	attempt	but	three-quarter	of	Indonesian	doctor	failed	to	routinely	assess	
patient's	smoking	status	and	over	20%	of	male	doctor	in	Indonesia	is	a	smoker.	The	purpose	of	this	study	
was	to	gain	information	about	FM	UGM	students	to	assess	their	tobacco	behavior	and	practices

Methods:	This	cross	sectional	study	used	24-item	questionnaire	that	was	administered	to	262	Faculty	of	
Medicine	Gadjah	Mada	University	students	majoring	medical	doctor	programme.	Data	was	statistically	
analyzed	using	descriptive	statistics.	Pearson	chi-square	test	was	conducted	for	the	relationship	between	
the	independent	variables	(i.e	gender,	smoking	status)	and	other	dependent	variables.	T-test	is	also	used	
to	compare	the	differences	of	attitude	toward	smoke	free	area	and	other	variables.

Results:	About	 7,6%,	mainly	males,	 reported	 tobacco	 use	 in	 their	 entire	 life,	 53.1%	of	 the	 students	
perceived	that	smoking	status	assessment	is	a	mandatory	for	every	patient	regardless	of	their	complaints,	
83.3%	perceived	 that	 smoking	 cessation	 advising	 is	 a	 thing	 physician	 should	 do.	 About	 70%	 of	 the	
students	claim	that	they	have	received	the	information	about	tobacco	harm	in	class,	but	only	half	of	the	
students	report	experienced	smoking	cessation	training.	Compared	tomale	students,	females	had	greater	
perception	of	tobacco	harms	as	they	perceived	no	safe	number	of	cigarette	a	man	can	take.	No	signi�icant	
difference	for	the	perception	of	increased	smoking	cessation	of	a	patient	that	received	advice	from	the	
doctor,	positive	attitude	toward	faculty	tobacco	control,	and	perception	that	a	doctor	should	not	smoke	at	
all	when	tested	with	sex	and	tobacco	use	experience.

Conclusion:	Results	suggest	that	tobacco	use	among	medical	students	is	relatively	low.	Tobacco	harm	and	
smoking	cessation	education	or	training	should	be	given	for	the	medical	students.	Reinforcement	for	
campus'	tobacco	control	should	be	done	since	majority	of	the	student	has	positive	attitude	toward	it.

Keywords:	medical	student,	tobacco,	smoke	free	area
PENCEGAHAN	MEROKOK	SISWA	SD	MELALUI	GERAKAN	ANTI	MEROKOK	DI	KOTA	MEDAN
	 Dr.	Juanita
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Latar	Belakang:	Merokok	merupakan	masalah	kesehatan	masyarakat,	merokok	dapat	menyebabkan	
berbagai	 	penyakit	dan	 	kematian,	biaya	kesehatan	akibat	merokok	lebih	besar	dibandingkan	dengan	
cukai	rokok	 	yakni	Rp.	127,4	triliun	dibandingkan	dengan	Rp.	16	triliun	(tahun	2001)	atau	7,5	kali	lipat	
biaya	kesehatan.	Hasil	penelitian	menunjukkan	usia	merokok	terbanyak	adalah	pada	usia	SLTP	dan	SD,	
hal	 ini	 akan	 berdampak	 luas	 pada	 remaja	 sebagai	 generasi	 penerus	 bangsa,	 untuk	 itu	 dalam	 upaya	
pencegahan	dan	penanggulangan	merokok	sangat	efektif	dan	e�isien	jika	dilakukan	sejak	dini	yakni	dari	
anak	SD.	Oleh	karena	itu	dalam	penelitian	ini	akan	melibatkan	peranan	anak	SD	untuk	tidak	merokok	dan	
peran	mereka	dapat	dijadikan	sebagai	“agent	of	change”	untuk	merubah	perilaku	merokok	pada	diri	
sendiri,	lingkungan	sekolah	dan	akhirnya		keluarganya	maupun	masyarakat.

Tujuan:	Penelitian	ini	bertujuan	untuk	mengembangkan	 	model	pemberdayaan	siswa	SD	dalam	upaya	
pencegahan	dan	penanggulangan		kebiasaan	merokok	pada	remaja,	lingkungan	sekolah	dan	keluarga.	

Metode:	Jenis	penelitian	ini	adalah	bersifat	Quasi	Experiment	dengan	rancangan	pre	and	post	test	design.	
Populasi	adalah	seluruh	siswa	SD	Negeri	di	Kota	Medan,	dengan	jumlah	sampel	150	orang	siswa	kelas	5	di	
3	SD	Negeri	di	Kecamatan	Medan	Denai	yaitu	SD	Negeri	060908;	SDNegeri	064975	dan	SDA� 	 	Negeri	
060912.

Hasil:	Hasil	penelitian	menunjukkan	bahwa	sebagian	besar	umur	siswa	adalah	11	tahun	dimana	jumlah	
antara	laki-laki	dan	perempuan	sama,	yaitu	sebanyak	masing-masing	75	orang.	Sebagian	besar	siswa	
tidak	merokok	(98	%),	namun	ada	3	sisa	yang	sudah	merokok	dan	mulai	merokok	sejak	umur		antara	10	-	
11	tahun,	dan	50	%	siswa	menyatakan	mereka	mempunyai	teman	yang	merokok.	Tujuh	puluh	empat	
persen	siswa	menyatakan	ada	anggota	keluarga	yang	merokok	di	rumah	dan	88,29	%		ayah	siswa	adalah	
perokok,	 walaupun	 93,3	%	 ada	 larangan	 merokok	 dalam	 keluarga.	 Sebanyak	 70,7	%	 siswa	 pernah	
mendapat	informasi	tentang	bahaya	merokok	dari	berbagai	sumber,	dan	yang	paling	banyak	adalah	dari	
televisi.	Ada	perbedaan	pengetahuan	siswa	tentang	rokok	sebelum	dan	setelah	dilakukan	edukasi	melalui	
penyuluhan	bahaya	merokok	dengan	menggunakan		modul	yang	telah	disusun.

Rekomendasi:	1)	perlu	memasukkan	materi	bahaya	merokok	dalam	kurikulum	pendidikan;	2)	siswa	
yang	 sudah	 mendapat	 pelatihan	 kader	 muda	 anti	 rokok	 agar	 dapat	 menjadi	 agen	 perubah	 di	
lingkungannya;	 3)	 perlu	 mensosialisasikan	 bahaya	 merokok	 kepada	 orang	 tua;	 	 dan	 4)	 perlu	
perlindungan	bagi	siswa	yang	menjadi	perokok	pasif	dengan	membuat	aturan	rumah	bebas	asap	rokok.

Kata	Kunci:	
TOBACCO	COVERAGES	IN	INDONESIAN	NEWSPAPERS:	CAN	IT	PLAY	THE	PUBLIC	HEALTH	
ADVOCACY	ROLE?
	 Rizanna	Rosemary,	M.Si,	MHC
	 FISIP	Unsyiah

Media,	such	as	newspaper	is	not	only	source	of	information,	but	a	signi�icant	channel	to	in�luence	people's	
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perception	 and	behavior.	However,	 newspapers	 in	 Indonesia	 are	 still	 struggling	 to	 provide	balanced	
information	on	tobacco-related	issues,	which	are	mostly	dominated	by	pro-smoking	message.	While	their	
powerful	in�luence	on	the	people	is	overlooked.	Media	is	fully-potential	to	in�luence	and	shape	public	
opinion	and	can	carry	out	the	functions	of	advocacy	for	public	health	policy	formation.	One	reason	for	the	
less	media	 in�luence	on	public	health	policy	 is	due	 to	governments	 reluctance	 to	 sign	and	 ratify	 the	
Framework	Convention	on	Tobacco	Control	(FCTC)	World	Health	Organization	(WHO).		Public	opinion	on	
smoking	and	public	health	policy	were	in�luenced	by	how	the	media	framed	both	pro	and	anti	smoking	
messages.	By	analyzing	how	 tobacco	control-related	 issues	are	 framed	 in	 local	newspapers	between	
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February-April	2015;	in	particular	the	discussion	of	the	need	for	Indonesia	to	urgently	sign	and	ratify	
FCTC,	this	study	argues	that	newspapers	in	Indonesia	is	a	legitimate	and	signi�icant	tool	to	endorse	public	
health	messages	in	Indonesia.	Newspaper	can	put	pressure	on	the	government	to	release	and	implement	
public	health	policy,	including	tobacco	control.

Keywords	:	media	coverage,	FCTC,	tobacco	control,	newspaper,	framing
GENCAR	TAKOK”	GENERASI	CERDAS	TANPA	ROKOK:	PROGRAM	PENCEGAHAN	PEROKOK	SEJAK	
USIA	DINI	MELALUI	SARANA	EDUKTIF	KREATIF	DI	DESA	PENDOWOHARJO,	BANTUL,	D.I	
YOGYAKARTA
	 Andika	Putra,	Dicky	Kurniawan,	Apriana	Daru	Prabowo	Wati,	Ahmad	Zul�ikar	Pical,	dan	Diana	

Setiawati
	 Universitas	Muhammadiyah	Yogyakarta
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Latar	Belakang:	Generasi	Cerdas	Tanpa	Rokok	merupakan	salah	satu	program	pengabdian	masyarakat	
yang	bergerak	dibidang	sosialisasi	edukatif	dan	kreatif	dalam	upaya	pencegahan	perokok	sejak	usia	dini.	
Program	ini	terfokuskan	untuk	anak	usia	dini	dikarenakan	berdasarkan	data	yang	dirilis	oleh	Komisi	
Perlindungan	Anak	Indonesia	pada	tahun	2013	tercatat	ada	21	juta	anak	yang	merokok,	dan	per	tahunnya	
jumlah	 tersebut	 terus	 meningkat.	 Disisi	 lain	 telah	 ditetapkan	 Undang-Undang	 No.	 109	 tahun	 2012	
tentang	Pengamanan	Bahan	yang	Mengandung	Zat	Adiktif	Berupa	Produk	Tembakau	bagi	Kesehatan	yang	
memberi	perlindungan	khusus	bagi	anak	dari	dampak	buruk	rokok.	Target	populasi	dari	program	ini	
adalah	 anak-anak	 di	 desa	 Pendowoharjo,	 Sewon,	 Bantul,	 D.I	 Yogyakarta,	 didesa	 tersebut	 rata-rata	
pendidikan	masyarakat	sudah	baik	namun	kesadaran	masyarakat	tentang	pentingnya	kesehatan	masih	
sangatlah	 rendah,	 Hal	 tersebut	 yang	menjadi	 tantangan	 dalam	 kegiatan	 ini,	 dimana	 orang	 tua	 yang	
seharusnya	 mengajarkan	 norma–norma	 yang	 baik	 kepada	 anaknya	 namun	 pada	 kenyataannya	
merekalah	yang	turut	andil	besar	dalam	maraknya	perokok	usia	dini	pada	wilayah	tersebut.

Intervensi:	 Program	 ini	 memfokuskan	 pencegahan	 perokok	 melalui	 program	 edukatif	 kreatif,	
diantaranya:	 1)	 Sosialisasi	 menggunakan	media	 permainan	 “PAKOK”	 puzzle	 anti	 rokok	 dan	 “TARO”	
permainan	tangga	dan	rokok	2)	Puisi	Cinta	untuk	Perokok,	3)	Menggambar	dan	mewarnai	“Hidup	Sehat	
Tanpa	Rokok”	4)	Kompilasi	Surat	Generasi	Cerdas	Tanpa	Rokok.	Metode-metode	diatas	dilakukan	dengan	
tahapan-tahapan	sebagai	berikut,	1)	sosialisasi	program,	2)	Implementasi	program-program	diatas,	3)	
pameran	dan	pentas	seni	dan	4)	evaluasi.	Pameran	dan	pentas	seni	di	akhir	program	bertujuan	untuk	
menjadi	tolok	ukur	suksesnya	program.	Program	ini	dilaksanakan	seminggu	sekali	dalam	waktu	empat	
bulan.	Setiap	senin	anak-anak	akan	dikumpulkan	di	TPA	Al-hidayah	Pendowoharjo	pada	sore	hari,	dan	
disetiap	minggunya	metode	yang	digunakan	akan	berbeda-beda.

Hasil:	Target	khusus	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	perokok	sejak	usia	dini.	Disisi	lain,	kegiatan	ini	tidak	hanya	akan	di	lakukan	di	desa	
Pendwoharjo,	namun	akan	diikutsertakan	juga	dibeberapa	acara	di	Yogyakarta,	seperti	Car	free	day	di	
Jalan	Sudirman	Yogyakarta	dan	beberapa	acara	besar	yg	dilaksanakan	di	 titik	0	KM	Yogyakarta	yang	
menghadirkan	anak-anak	SD	se-Kota	Yogyakarta.	Sehingga	manfaat	dan	tujuan	dari	gencar	takok	dapat	
dirasakan	lebih	luas	dan	lebih	mempopularkan	program	ini.

Kesimpulan:	Program	ini	telah	terbukti	efektif	karena	upaya	pencegahan	perokok	dini	dilakukan	dengan	
cara	yang	menyenangkan	dan	dapat	menarik	perhatian	usia	dini	yang	notabene	masih	ingin	bermain,	
sekaligus	mengoptimalkan	bakat	menggambar	dan	menulis	para	generasi	cerdas	yang	pada	akhirnya	
digunakan	sebagai	media	kampanye	hidup	sehat	 tanpa	rokok	dan	membangun	kesadaran	anak-anak	
tersebut	 akan	 bahaya	 rokok	 terhadap	 diri	 meraka.	 Disisi	 lain,	 program	 ini	 berpeluang	 untuk	 dapat	
dikembangkan,	 dengan	 menjalin	 kerjasama	 dengan	 Muhammadiyah	 Tobacco	 Control	 Centre,	 Papua	
Bercerita	dan	komunitas-komunitas	lain	yang	mempunyai	visi	yang	sama	sehingga	program	ini	dapat	
diterapkan	lebih	luas	dan	lebih	bermanfaat	untuk	pencegahan	perokok	sejak	usia	dini	di	Indonesia.
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HEALTH	SEEKING	BEHAVIOUR	GREEN	TOBACCO	SICKNESS	(GTS)	ON	TOBACCO	FARMER	AT	
JEMBER	REGENCY

1 2 3	 Dewi	Rokhmah ,	Khoiron ,	Isa	Ru�i
	 1

Health	Promotion	and	Bihaviour	Science	Department,	Public	Health	Faculty,	University	of	Jember,
	 2Environmental	Health	Department,	Public	Health	Faculty,	University	of	Jember,	
	 3Occupational	Health	Department,	Public	Health	Faculty,	University	of	Jember

Background:	 Tobacco	 farmers	 became	 very	 vulnerable	 with	 the	 symptoms	 of	 GTS	 (Green	 Tobacco	
Sickness)	are	diseases	that	can	be	caused	by	the	absorption	of	nicotine	through	the	skin	when	farmers	
work	in	wet	tobacco	leaves.	Based	on	the	results	of	the	research	in	the	�irst	stage	by	Rokhmah	et	al	(2013)	
about	the	risk	factors	of	tobacco	Farmers	on	the	GTS	mentions	that	there	were	66%	tobacco	farmers	are	
experiencing	symptoms	of	GTS.	This	is	con�irmed	by	research	Chifdillah	(2012)	which	mentions	that	most	
tobacco	farmers	(54,7%)	have	low	status	of	health	quality.

Based	on	examination	of	blood	of	tobacco	farmers	in	the	Regency	of	Jember,	that	most	respondents	have	
cotinin	levels	in	the	blood	of	13.64	ng/ml.	Cotinin	levels	of	tobacco	farmers	in	the	Regency	of	Jember	have	
exceeded	the	normal	threshold,	and	those	become	an	indicator	of	the	onset	of	symptoms	of	Green	Tobacco	
Sickness	(GTS)	in	tobacco	farmers	in	the	Regency	of	Jember.	The	test	result	statistics	show	there	is	a	
connection	between	personal	hygiene	behavior	with	the	symptoms	of	GTS	at	the	tobacco	farmers	(	p	=	
0,023),	there	was	a	relationship	between	symptoms	of	GTS	(nausea)	and	levels	of	cotinin	on	Tobacco	
Farmers,	 (p	 =	 0.025).Statistical	 tests	 showed	 a	 strong	 relationship	 between	 the	 symptoms	 of	 GTS	
(shortness	of	breath)	and	Cotinin	Levels	in	the	Tobacco	Farmer	(p	=	0.002).

Methods:	 This	 research	 used	 cross	 sectional	 approach	 to	 analyze	 GTS	 healing	 behavior	 on	 tobacco	
farmers	who	have	suffered	symptoms	of	GTS	into	alleged	reinforced	with	an	examination	of	the	levels	of	
cotinin	in	the	blood,	with	interviews	using	questionnaire.	The	population	of	this	research	is	the	tobacco	
farmers	of	Jember	Regency	in	2	districts,	Mayang	and	Kalisat,.	The	120	samples	were	collected	by	Random	
sampling	methods	in	April	to	December	2014.	Dependent	variables	of	the	search	was	health	seeking	
behavior	of	tobacco	farmers.	Independent	variables	are	characteristics	of	the	individual.	Collected	data	
was	analyzed	by	crosstab	tabel	and	chi	square	test.

Result:	The	results	showed	that	the	average	respondent	was	men	and	women,	most	of	them	have	married	
and	aged	over	50	years,	has	worked	as	a	tobacco	farmer	for	more	than	10	years,	have	low	income,	low	
educational,	and	had	status	as	smokers.	Health	seeking	behavior	of	GTS	symptoms	of	the	tobacco	farmers	
in	large	part	with	the	description	of	the	frequency	is	always	done	in	sequence	from	the	biggest	prosestase	
are:	 chemical	drugs	use	by	purchasing	drugs	 in	pharmacies	or	drug	stores	by	60%,	 then	 the	second	
sequence	is	treating	itself	as	done	by	ancestors	of	38.3%,	third	place	is	to	go	to	the	doctor	or	midwife	by	
35%,	the	fourth	was	going	to	the	hospital	(26.7	percent),	and	the	last	treated	with	traditional	medicines	
(3.3	percent).	The	test	results	by	using	cross-tabulations	indicate	that	respondents	who	are	always	not	
doing	any	attempt	at	having	symptoms	of	GTS	a	strongly	cotinin	>	or	=	10ng/ml	of	70.8%.		The	behaviour	
of	using	chemical	drugs	from	drugstore,	showed	the	kotinin	level	at	more	than	10ng/ml	on	76.1%.

In	the	conduct	of	the	use	of	traditional	medicine	there	is	75%	of	the	respondents	who	have	cotinin	levels	
more	than	10	ng/ml.	 In	the	behavior	of	chemical	drug	use	there	was	86.1%	of	the	respondents	have	
cotinin	level	more	than	10	ng/ml.	In	the	behaviour	of	using	health	provider	(doctor	or	midwife	from	
center	of	Public	health),	there	was	76.2%	respondents,	and	84.4%	of	respondents	using	hospital	service	
to	treat	GTS	symtoms		whose	had	cotinin	level	at	more	tahn	10	ng/ml.

Refer	 to	 Chi	 square	 test,	 from	 the	 �ive	 of	 Health	 Seeking	 Behaviours,	 only	 behavior	 using	 chemical	
medicines	 have	 relationship	 with	 cotinin	 level	 in	 the	 blood	 of	 tobacco	 farmers	 (p	 =	 0.006).	 The	
comprehensive	 efforts	 are	 needed	 from	 the	 Government	 to	 improve	 access	 to	 and	 quality	 of	 health	
services	on	the	tobacco	farmers	in	treating	the	symptoms	of	GTS	i.e.	through	free	doctor	service.

Keywords:	Health	Seeking	Bihaviour,	Green	Tobacco	Sickness	(GTS),	tobacco	farmer
PEMERIKSAAN	KADAR	CO	EKSPIRASI	DI	LINGKUNGAN	PERGURUAN	TINGGI	DI	INDONESIA
	 dr.	Andika	Chandra	Putra,	Ph.D,	Sp.P
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Latar	 Belakang:	 Lingkungan	 Perguruan	 tinggi	 merupakan	 salah	 satu	 kawasan	 tanpa	 rokok	 sesuai	
dengan	 UU	 no.36	 tahun	 2009	 dan	 Peraturan	 bersama	 Menkes	 dan	 Mendagri	 no.188	 tahun	 2011.	
Terdapatnya	kawasan	tanpa	rokok	ini	merupakan	salah	satu	bersama	untuk	mengurangi	jumlah	perokok	
dan	perokok	pasif.	Merokok	merupakan	salah	satu	sumber	radikal	bebas,	oksigen	reaktif	dan	nitrogen	
yang	dapat	menyebabkan	peningkatan	stres	oksidatif.	Pemeriksaan	kadar	CO	saat	ekspirasi	merupakan	
salah	satu	pemeriksaan	yang	mudah	dikerjakan	hanya	memerlukan	waktu	5	detik	yang	dapat	digunakan	
sebagai	penanda	dalam	konsumsi	rokok.

Tujuan:	Mengetahui	 perbedaan	 kadar	 CO	 pada	 perokok	 dibanding	 bukan	 perokok,	 serta	
mengidenti�ikasi	persentasi	perokok	di	lingkungan	perguruan	tinggi	di	Jakarta,	Yogyakarta	dan	Surabaya.

Metode:	Populasi	studi	ini	terdiri	dari	190	sampel	yang	ikut	secara	consecutive	yang	berada	di	lingkup	
perguruan	 tinggi	di	 Indonesia.	Dilakukan	wawancara	untuk	mengisi	kuesioner	data	dasar,	kuesioner	
Fagerstorm	 untuk	 ketergantungan	 nikotin	 responden	 perokok	 yang	 dilanjutkan	 dengan	 anamnesis,	
pemeriksaan	�isis	dan	pengukuran	kadar	CO	udara	ekspirasi	dengan	menggunakan	alat	pengukur	CO	
portabel.	

Hasil:	Penelitian	ini	mendapatkan	masih	tingginya	jumlah	perokok	di	ruang	lingkup	perguruan	tinggi	(50	
sampel,	26,3%).	Kadar	CO	udara	ekspirasi	pada	kelompok	lebih	tinggi	dibandingkan	kelompok	bukan	
perokok	dengan	rerata	kadar	CO	pada	kelompok	perokok	sebesar	9,96	ppm	(+0,764)	dan	kelompok	
bukan	perokok	sebesar	2,01	(+0,236)	ppm.	Perbedaan	kadar	CO	pada	kelompok	perokok	dengan	bukan	
perokok	 memperlihatkan	 perbedaan	 yang	 bermakna	 (p‰¤	 0.005).	 Peningkatan	 kadar	 CO	 juga	
dipengaruhi	oleh	lama	merokok,	jumlah	rokok	serta	jarak	waktu	terakhir	merokok	dengan	pemeriksaan	
CO	(p=0,008,	p=0,036,p=	0,026).

Kesimpulan:	Kadar	CO	udara	ekspirasi	pada	perokok	lebih	tinggi	dibandingkan	bukan	perokok	serta	
pemeriksaan	kadar	udara	ekspirasi	CO	dapat	menjadi	biomarker	tentang	konsumsi	merokok.

Kata	Kunci:	
FAKTOR-FAKTOR	YANG	MEMPENGARUHI		INTENSI		BERHENTI		MEROKOK	PADA	DEWASA	AWAL
	 Dyah	Robi'ah	Al	Adawiyyah
	 Univesitas	Islam	Negeri	Syarif	Hidayatullah	Jakarta

S11-02Simposium	XI	-	Jum’at,	29	Mei	2015	(10.30	-	11.30)	-	R.	Malioboro

S11-03Simposium	XI	-	Jum’at,	29	Mei	2015	(10.30	-	11.30)	-	R.	Malioboro

Latar	Belakang:	Merokok		merupakan		perilaku		yang		mengganggu		kesehatan	serta	merupakan	salah	
satu	faktor	risiko	penyebab	terjadinya	penyakit-penyakit	kronis	seperti	kanker	penyakit	kardiovaskular,	
diabetes	dan	penyakit-penyakit	 pernafasan.	Berhenti	 	merokok	merupakan	 	 sebuah	 	 pilihan	 	 untuk	
mengurangi	 berbagai	 	 risiko	 	 yang	 	 ditimbulkan	 	 oleh	 	 perilaku	 	merokok	 	 tersebut.	 Penelitian	 ini		
bertujuan	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.	

Metode:	Penelitian	ini	menggunakan	pendekatan	kuantitatif	dengan	melibatkan	285	perokok	laki-laki	
dan	15	perokok	perempuan	di	daerah	Jakarta	dan	Tangerang	 	dengan	 	menggunakan	 	teknik	 	snowball		
sampling.		Instrumen	yang		digunakan	dalam		penelitian		ini		terdiri		atas		skala		intensi	berhenti	merokok		
yang	merupakan	adaptasi	dari	skala		intensi	Ajzen	(2006),	skala	sikap		terhadap		perilaku	merokok,	skala	
norma	 	subjektif	 	dan	 	skala	perceived	behavioral	control	 	yang	dikembangkan	sendiri	berupa	indirect	
measurement		berdasarkan	theory	of	 	planned		behavior		serta		skala	 	past	behavior		yang		merupakan		
kombinasi		dari		skala		past		behaviour		Norman	et.al		(1992),	Putte		et.al		(2009)	dan	Lin	Li		et.al		(2010).	
Pengujian	validitas	konstruk	 	 skala	 	penelitian	 	menggunakan	Con�irmatory	 	Faktor	 	Analysis	 (CFA)	
dengan	LISREL	8.70.	Metode	analisa	data	yang	digunakan	dalam	penelitian	 ini	adalah	teknik	analisis	
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regresi	berganda	dengan	menggunakan	program	SPSS	versi	16.

Hasil:	Norma	subjektif	menjadi	prediktor	terkuat	yang	memberikan	sumbangan	pengaruh	paling	besar		
dan	 	 secara	 sangat	 signi�ikan	 berpengaruh	 pada	 intensi	 berhenti	 merokok.	 Hal	 ini	 menunjukkan	
lingkungan	social	dan	nilai-nilai	social	yang	berlaku	di	sekitar	individu	seperti	pasangan,	keluarga	dan	
teman	bahkan	kebijakan	pemerintah	yang	berlaku	di	tempat	umum	memberikan	kontribusi	yang	sangat	
besar	dalam	intensi	berhenti	merokok.	Perceived	behavioural	control	berpengaruh	secara	signi�ikan	dan	
menjadi	 	prediktor	 	intensi	 	berhenti	merokok	 	terkuat	ketiga,	 	setelah	 	norma	 	subjektif	 	dan	 	usaha		
berhenti	 	merokok	 	 sebelumnya.	 Adapun	 variabel	 past	 behavior	 (lama	menjadi	 perokok,	 kebiasaan	
merokok,	 usahanberhenti	 merokok	 sebelumnya	 dan	 waktu	 terlama	 berhasil	 berhenti	 merokok)	
memberikan	 pengaruh	 yang	 signi�ikan.	 Variabel	 lama	menjadi	 	 perokok	 	 dan	 	 kebiasaan	 	merokok		
memiliki		korelasi		negative	yang	berarti	semakin		lama		dan	semakin	berat	menjadi		perokok		maka	akan	
semakin	rendah	intensi	untuk	berhenti.	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.	Secara	demogra�is	hanya	
variabel	pendapatan	yang	secara	signi�ikan,	sehingga	semakin	tinggi	pendapatan	individu	maka	semakin	
tinggi	pula	intensi	berhenti	merokok	individu	tersebut.	Pendapatan	yang	tinggi	dapat	dikaitkan	dengan	
tingkat	pendidikan	yang	lebih	tinggi.	Hasil		penelitian		juga	menunjukkan	bahwa		sikap	terhadap		perilaku		
merokok	dan	variabel	jenis		kelamin	tidak		signi�ikan		berpengaruh		terhadap		intensi	berhenti		merokok.

Kesimpulan:	Berdasarkan	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).	Terdapat	
enam	 faktor	 psikologis	 dan	 satu	 factor	 demogra�is	 yang	 	 berperan	 secara	 signi�ikan	mempengaruhi	
intensi	 berhenti	merokok	 dan	 dua	 variabel	 lainnya	 tidak	 signi�ikan	mempengaruhi	 intensi	 berhenti	
merokok.	Saran	bagi	pemerintah	dan	Jaringan	Pengendalian	Tembakau	:
1.	 Individu	 yang	 sedang	 berusaha	 berhenti	 merokok	 dapat	 menyampaikan	 niatnya	 pada	 teman,	

pasangan	atau	keluarganya	sebagai	bentuk	kontrol	terhadap	program	yang	sedang	dijalankan.		
2.	 Memperkuat	persepsi	 individu	dengan	memberikan	pemahaman,	reinforcement	atau	replacement	

dengan	kegiatan-kegiatan	yang	bermanfaat.
3.	 Perlu	 dilakukan	 kampanye-kampanye	 untuk	 berhenti	 merokok	 yang	 persuasif	 agar	 menggugah	

kesadaran		dan		keinginan		untuk		sesegera		mungkin		berhenti		merokok.
4.	 Ada	 berbagai	 macam	 cara	 berhenti	 merokok	 seperti	 	 cold	 	 turkey	 	 (berhenti	 	 seketika)	 	 atau		

modi�ikasi	 	perilaku	 	yang	bisa	 	dilakukan	 	sendiri	atau	dengan	bantuan	 	ahli	 	seperti	 	dokter	 	atau		
psikolog		klinis.	

5.	 Memberikan	 	 bantuan	 pada	 	 individu	 	 yang	 ingin	 	 berhenti	 	 dengan	mendirikan	 klinik	 berhenti	
merokok.

Kata	Kunci:	intensi,	berhenti	merokok
HUBUNGAN	ANTARA	PERILAKU	MEROKOK	SISWA	SMP	DENGAN	PERILAKU	MEROKOK	GURU	DI	
SMPN	KOTA	BEKASI	DAN	SMPN	KOTA	TANGERANG

1 2
	 Muhammad	Ilham ,	Adityanti	Erlindaningrum
	 1

Deputi	 Peningkatan	Kesehatan,	 Kementerian	Koordinator	 Pembangunan	Manusia	 dan	Kebudayaan	
Republik	Indonesia,	

	 2Direktur	 Jenderal	 Pengendalian	 Penyakit	 dan	 Penyehatan	 Lingkungan,	 Kementerian	 Kesehatan	
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Republik	Indonesia

Latar	Belakang:	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	 15-19	 tahun.	 Rokok	
merupakan	zat	adiktif	yang	terdapat	4000	bahan	kimia	berbahaya	dan	250	zat	karsinogenik	didalamnya.

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.	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.

Metode:	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.	Sampel	menggunakan	rumus	n=	z21-
I�±/2	 [P(1-P)]/d2	 dimana	 jumlah	 sampel	 sebanyak	 96.	 Untuk	 mempermudah	 analisis	 maka	 sampel	
dibulatkan	menjadi	100.	Analisis	yang	digunakan	ialah	analisis	univariat	dan	analisis	bivariat	dengan	
menggunakan	uji	statistik	Chi	Square	dengan	±=	0,05.

Hasil:	Hasil	penelitian	menunjukkan	bahwa	dari	100	sampel	yang	diambil	diketahui	bahwa	36	siswa	
(36%)	 adalah	perokok	dan	64	 siswa	 (64%)	 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.

Kesimpulan:	 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.	Diharapkan	 ada	penelitian	
lanjutan	untuk	melihat	hasil	intervesi	yang	dilakukan	guru	kepada	siswa	sehingga	siswa	tidak	melakukan	
perilaku	merokok.

Kata	Kunci:	perilaku	merokok,	perilaku	guru,	siswa,	perilaku	siswa
PENGARUH	FAKTOR	PSIKOSOSIAL	DAN	PROTEKSI	PERILAKU	PADA	MAHASISWA	PEROKOK	DI	
KOTA	BANDUNG
	 Muhammad	Ilham	Karim
	 Institut	Teknologi	Bandung

Latar	 Belakang:	 Merokok	 adalah	 perilaku	 yang	 dapat	 dengan	 mudah	 ditemukan	 di	 banyak	
tempat.Merokok	 sudah	 menjadi	 kebiasaan	 yang	 mudah	 dijumpai	 di	 kalangan	 mahasiswa.	 Banyak	
mahasiswa	yang	mulai	merokok	sejak	bangku	sekolah	dan	masa	kuliah	dengan	beberapa	alasan	seperti	
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pergaulan,	 faktor	 usia	 yang	 sudah	 matang,	 dan	 gaya	 hidup.	 Akan	 tetapi	 terdapat	 hubungan	 antara	
kebiasaan	merokok	dan	kondisi	psikososial	yang	melibatkan	mahasiswa	perokok.	Tujuan	dari	penelitian	
ini	 adalah	 untuk	 mengetahuifaktor	 psikososial	 dan	 proteksi	 perilaku	 dapat	 menjelaskan	 penyebab	
kebiasaan	merokok	di	kalangan	mahasiswa	dan	dampak	dari	keterlibatan	dalam	merokok.	Khususnya	di		
Kota	Bandung	yang	terdapat	beberapa	perguruan	tinggi	banyak	dijumpai	mahasiswa	perokok.

Metode:	Metode	penelitian	yang	digunakan	adalah	survei	kuosioner	dan	penelitian	observasional	yang	
dilakukan	dengan	pendekatan	cross	sectional.Konten	survei	kuosioner	secara	teoritis	berasal	dari	teori	
masalah	perilaku.	Merokok	(jumlah	rokok	yang	dihisappada	hari	rata-rata	dalam	satu	bulan	terakhir),	
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tiga	jenisperlindungan	psikososial	(model	proteksi,	pendukung	proteksi,	dan	kontrol	proteksi).	tiga	jenis	
resiko	 psikososial	 (model	 resiko,	 kerentanan	 resiko,	 dan	 kesempatan	 resiko),	 dua	 jenis	 proteksi	
(keterlibatan	ajaran	agama	dan	prestasi	akademik),	dan	dua	jenis	resiko	perilaku	(masalah	minum	dan	
penggunaan	 rokok).	 Penelitian	 dilakukan	 pada	 kalangan	mahasiswa	 perokok	 di	 Kota	 Bandung	 yang	
dipilih	secara	acak	sebagai	metode	sampel,	dengan	jumlah	80	orang.

Hasil:	Berdasarkan	survei	kuosioner,	penelitian	ini	menemukan	faktor	psikososial	dan	proteksi	perillaku	
sebesar	 36,4%	 pada	 variansi	 mahasiswa	 perokok	 aktif	 da	 pada	 sampel	 mahasiswa	 perokok	 pasifA� 		
sebesar	64,8%	nilai	faktor	psikososial	dan	proteksi	perilaku.	Berdasarkan	analisa	yang	dilakukan	faktor	
psikososial	 dan	 proteksi	 perilaku	memiliki	 pengaruh	 yang	 lemah	 pada	mahasiwa	 perokok	 aktif	 dan	
memiliki	pengaruh	yag	kuat	pada	mahasiwa	perokok	pasif.

Kesimpulan:	Faktor	psikososial	dan	proteksi	perilaku	pada	mahasiswa	perokok	aktif	di	Kota	Bandung	
cukup	memiliki	pengaruh	walaupun	bersifat	lemah.	Hal	ini	dapat	terjadi	karena	kondisi	psikologi	dari	
masing-masing	mahasiswa	 yang	 beragam	 dan	 hasrat/kecanduan	 dari	merokok	 yang	 sudah	menjadi	
kebiasaan.	Pada	mahasiswa	perokok	pasif,	faktor	psikososial	dan	proteksi	perilaku	memiliki	pengaruh	
yang	kuat	untuk	mencegah	mahasiswa	menjadi	perokok	walapun	berada	dalam	lingkungan	perokok	aktif.	
Penelitian	 ini	 akan	 dikembangkan	 secara	 spesi�ik	 untuk	 mengetahui	 peran	 kegiatan	 organisasi/	
kemahasiswaan	 dan	 lembaga	 kemahasiswaan	 dalam	 mengurangi	 jumlah	 mahasiswa	 perokok	 di	
lingkungan	kampus.

Kata	Kunci:	mahasiswa	perokok,	faktor	psikososial,	faktor	proteksi	perilaku
STUDI	PENGETAHUAN,	SIKAP,	KETERPAPARAN	INFORMASI	TENTANG	BAHAYA	MEROKOK	DAN	
PERILAKU	MEROKOK	PADA	MAHASISWA	DI	UNIVERSITAS	MULAWARMAN	TAHUN	2015

1 2 3 4 5 6
	 Ridwan	Pramana ,	Riza	Hayati	Ifroh ,	Yuli	Astria ,	Yessika	C ,	Ef�idiyanti	Yasinta ,	Fauzi	Wijaya
	 1,	3-6

Faculty	of	Public	Health,	Universitas	Mulawarman,	
	 2Departement	of	Health	Promotion,	Faculty	of	Public	Health,	Universitas	Mulawarman

Latar	Belakang:	Riset	Kesehatan	Dasar	Indonesia	(2013)	menunjukkan	bahwa	perokok	usia	di	atas	15	
tahun	sebanyak	36,3%,	dimana	sebagian	besar	dari	mereka	adalah	perokok	laki-laki	dengan	prevalensi	
64,9%		dan		jumlah		ini	merupakan	yang	terbesar	di	dunia.	Adapun	kelompok	yang	menjadi	segmen	pasar	
terbesar	 industri	 rokok	 di	 Indonesia	 adalah	 mahasiswa.	 Berdasarkan	 total	 perokok	 di	 Indonesia,	
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sebanyak	70%	merokok	sebelum	usia	19	tahun	Mahasiswa	termasuk	dalam	golongan	ini	karena	rata-rata	
mahasiswa	yang	aktif	kuliah	yaitu	antara	usia	17	-	22	tahun	(Wattimury,	2013).	Universitas	Mulawarman	
Samarinda	 merupakan	 perguruan	 tinggi	 negeri	 terbesar	 di	 Kalimantan	 Timur,	 dimana	 seharusnya	
menjadi	pusat	sarana	belajar	mengajar	yang	terlindungi	dari	paparan	asap	rokok	bagi	generasi	penerus	
bangsa.

Tujuan:	 Penelitian	 ini	 bertujuan	 untuk	 mengeksplorasi	 tingkat	 pengetahuan,	 sikap,	 keterpaparan	
informasi	 tentang	 bahaya	 merokok	 dan	 gambaran	 perilaku	 merokok	 mahasiswa	 di	 Universitas	
Mulawarman	Tahun	2015.

Metode:	 Penelitian	 ini	 menggunakan	 metode	 penelitian	 deskriptif	 dengan	 jenis	 pendekatan	 studi	
kecenderungan	(prediksi).	Penentuan	besar	sampel	penelitian	dengan	menggunakan	rumus	uji	hipotesis	
beda	 proporsi	 dan	 didapatkan	 sampel	 sebanyak	 120	 orang,	 yang	 diambil	 secara	 acak	 (randomize	
sampling)	pada	mahasiswa	angkatan	2012-2014	yang	tersebar	di-14	fakultas	Universitas	Mulawarman.

Hasil:	1)	Penelitian	ini	menunjukkan	bahwa	responden	yang	memiliki	pengetahuan	yang	tinggi	tentang	
bahaya	merokok	adalah	sebesar	(65.83%)	dan	(34.17%)	memiliki	pengetahuan	yang	rendah	tentang	
bahaya	merokok.	2)	Sebagian	besar	memiliki	sikap	positif	mengenai	bahaya	merokok	yaitu	sebanyak	
(81.67%)	 3)	 Keterpaparan	 informasi	 mengenai	 bahaya	 merokok	 melalui	 sumber	 non	 media	 massa	
tertinggi	adalah	dari	orang	tua	(90.83%)	dan	tenaga	kesehatan	(79.17%),	sedangkan	informasi	bahaya	
merokok	 melalui	 sumber	 media	 massa	 tertinggi	 adalah	 melalui	 televisi	 (92.50%),	 papan	 reklame	
(83.33%),	koran	atau	majalah	(80.83%).	4)	Adapun	responden	yang	memiliki	perilaku	merokok	adalah	
sebesar	 (30.83%)	dan	 (59.46%)	dari	mereka	 sudah	mulai	merokok	sejak	di	bangku	SMA.	Selain	 itu,	
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(45.95%)	dari	responden	perokok	menghabiskan	<	4	batang	rokok	perhari	dan	(51.35%)	responden	
menghabiskan	5	sampai	>	15	batang	perhari.	

Kesimpulan:	 Pengetahuan	 dan	 sikap	 responden	 mengenai	 bahaya	 merokok	 menunjukkan	
kecenderungan	positif.	Peran	orang	tua,	tenaga	kesehatan	dan	teman	sebaya	sangat	berpengaruh	dalam	
pencegahan	 perilaku	 merokok.	 Media	 diharapkan	 berperan	 aktif	 dalam	 menginformasikan	 bahaya	
merokok	khususnya	pada	media	elektronik	televisi.	Perlu	adanya	upaya	menciptakan	kawasan	tanpa	
rokok	di	areal	kampus	Universitas	Mulawarman	mengingat	bahwa	terjadi	peningkatan	jumlah	perokok	
dan	konsumsi	batang	rokok	perhari	oleh	mahasiswa.

Kata	Kunci:	pengetahuan,	sikap,	media,	perilaku	merokok
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HASIL	SURVEY	PELAJAR	SMP	AL-IZHAR	JAKARTA:	URGENSI	PENDEKATAN	KOMPREHENSIF	DAN	
EDUKASI	INTERAKTIF	DAMPAK	MEROKOK	UNTUK	REMAJA	
	 dr.	Nurul	Nadia	H.W	Luntungan,	MPH
	 Center	for	Indonesia's	Strategic	Development	Initiatives

Latar	Belakang:	Satu	dari	 tiga	anak	di	 Indonesia	mencoba	rokok	pertamanya	sebelum	usia	sepuluh	
tahun,	41%	laki-laki	dan	3.5%	perempuan	usia	13-15	tahun	adalah	perokok.	Meskipun	PP	No.	109/2012	
mencakup	larangan	penjualan	rokok	pada	anak	di	bawah	umur	dan	anjuran	upaya	pencegahan	perilaku	
merokok	melalui	edukasi	kesehatan,	masih	banyak	yang	harus	dilakukan	jika	Indonesia	betul-betul	ingin	
menurunkan	angka	perokok	remaja.	Studi	ini	bertujuan	untuk	melihat	gambaran	pengetahuan,	sikap	dan	
perilaku	merokok	pelajar	SMP	Al-Izhar	sebagai	dasar	intervensi	pada	program	edukasi	dampak	rokok	
yang	akan	dilakukan	CISDI.

Metode:	Partisipan	survei	adalah	seluruh	siswa	kelas	VII	dan	VIII	di	Sekolah	Menengah	Pertama	(SMP)	Al	
Izhar	 Pondok	 Labu	 Jakarta	 Selatan	 dengan	 pendekatan	 observasional	 deskriptif	 potong	 lintang.	
Responden	 berumur	 antara	 11-15	 tahun,	 terdiri	 dari	 259	 siswa	 dengan	 157	 responden	 perempuan	
(60.6%),	95	responden	laki-laki	(36.7%)	dan	2,7%	tidak	menjawab.	

Hasil:	Sebanyak	93.4%	responden	mengetahui	merokok	berbahaya	bagi	kesehatan,	,40.5%	mengetahui	
rokok	mengandung	7000	zat	yang	berbahaya,	dan	51%	setuju	merokok	adalah	trend	remaja.	Meski	93.8%	
setuju	bahwa	asap	rokok	berbahaya	namun	91.5%	masih	terpapar	asap	rokok,	70%	terpapar	asap	rokok	
di	tempat	umum,	dan	51%	di	rumah.	Responden	menemukan	adanya	teman	(4.6%)	dan	guru	(4.2%)	yang	
merokok	di	lingkungan	sekolah.	73.4%	responden	pernah	mendapat	edukasi	terkait	rokok	di	sekolah,	
10%	 tertarik	melakukan	 promosi	 anti-rokok.	 Sekitar	 20%	 pelajar	 pernah	merokok	 dan	 17%	masih	
merokok.	Sebanyak	85.3%	responden	terpapar	iklan	rokok	di	warung,62.9%	di	restoran,	38.6%	di	acara	
musik,	dan	23.6%	di	acara	olahraga.				

Kesimpulan:	Responden	mengetahui	merokok	berbahaya,	namun	informasi	 terkait	rokok	di	sekolah	
belum	 menyeluruh	 sehingga	 perlu	 edukasi	 dampak	 rokok	 di	 sekolah	 untuk	 menandingi	 tingginya	
paparan	iklan	dan	akrabnya	lingkungan	merokok	di	sekitar	pelajar.	Karena	edukasi	kesehatan	tentang	
rokok	dengan	pendekatan	tradisional	terbukti	tidak	berhasil	menurunkan	perilaku	merokok	diperlukan	
edukasi	dampak	rokok	yang	komprehensif	dan	interaktif,	sebagai	salah	satu	upaya	pencegahan	perilaku	
merokok	remaja.

Kata	Kunci:	rokok,	siswa,	perilaku	merokok,	cross	sectional,	sikap	merokok,	pengetahuan	tentang	rokok
KESADARAN	PEMUDA	UNTUK	MELINDUNGI	MASYARAKAT	DARI	ASAP	ROKOK	DI	TEMPAT	
MAKAN	BURJO	YOGYAKARTA
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	 Suci	Ardini	Widyaningsih	
	 Fakultas	Kedokteran,	Universitas	Gadjah	Mada

Latar	 Belakang:	 Yogyakarta	 disebut	 sebagai	 kota	 pelajar.	 Populasi	 pemuda	 yang	 cukup	 banyak	 ini	
berdampak	pada	kondisi	 sosial	 dan	budaya,	 termasuk	perilaku	merokok.	 Yogyakarta	 juga	 kaya	 akan	
budaya,	termasuk	kaya	akan	kulinernya.	Salah	satu	tempat	makan	yang	sering	dikunjungi	pemuda	karena	
harganya	 terjangkau	 adalah	 tempat	makan	 Burjo.	 Selain	menjual	makanan,	 banyak	 Burjo	 yang	 juga	
menjual	rokok.	Oleh	karena	itu	tidak	jarang	konsumen	Burjo	merokok	di	dalam	ruangan	Burjo.	Padahal	
ruangan	Burjo	memiliki	ukuran	yang	sempit.	Asap	rokok	pun	berbahaya	tidak	hanya	untuk	perokok	aktif	

rddan	pasif,	namun	 juga	3 	hand	smoker	karena	residu	asap	rokok	dapat	menempel	 lama	di	makanan,	
peralatan	makan,	dan	sebagainya.

Metode:	 Tujuan	 penelitian	 ini	 untuk	 melihat	 bagaimana	 kesadaran	 pemuda	 untuk	 melindungi	
masyarakat	dari	asap	rokok	di	tempat	makan	Burjo	Yogyakarta.	Studi	 ini	merupakan	studi	deskriptif	
dengan	metode	kuantitatif	menggunakan	kuesioner.	Sampel	adalah	pemuda	berusia	15-30	tahun	yang	
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merupakan	pelanggan	Burjo.	Lokasi	pengambilan	sampel	dilakukan	di	4	regio,	yaitu	Yogyakarta	utara,	
timur,	barat,	dan	selatan).	Kuesioner	juga	diberikan	kepada	pemilik	Burjo.

Hasil:	 Dari	 210	 konsumen	 Burjo,	 112	 adalah	 perokok,	 97	 bukan	 perokok,	 dan	 1	 responden	 tidak	
menjawab.	Dari	responden	yang	merokok,	92%	merokok	di	dalam	ruangan	Burjo.	Sejumlah	49%	perokok	
merokok	 seperti	 biasa	 ketika	 ada	 orang	 yang	 tidak	merokok	 di	 dalam	 Burjo.	 Sejumlah	 54%	 bukan	
perokok	hanya	diam	saja,	 tidak	mau	menegur	perokok	yang	merokok	di	dalam	Burjo.	Sejumlah	93%	
responden	setuju	bahwa	masyarakat	perlu	mendapat	perlindungan	dari	asap	rokok.	Di	samping	itu,	58%	
pemilik	Burjo	juga	setuju	bahwa	merokok	di	Burjo	membahayakan	pelanggan.

Kesimpulan:	Kesadaran	pemuda	untuk	melindungi	masyarakat	dari	asap	rokok	di	tempat	makan	Burjo	
Yogyakarta	 tinggi.	 Namun	 mereka	 belum	 berani	 untuk	 melakukan	 aksi	 nyata	 untuk	 benar-benar	
melindungi	masyarakat	dari	asap	rokok.	Diperlukan	kebijakan	pemerintah	yang	tegas	agar	pemuda	tidak	
ragu-ragu	untuk	melindungi	masyarakat	dari	asap	rokok.

Kata	Kunci:	Rokok,	tembakau,	Burjo,	Yogyakarta
HUBUNGAN	ANTARA	PERSEPSI	TENTANG	PERINGATAN	BERGAMBAR	PADA	KEMASAN	ROKOK	
DAN	TINGKAT	PENDIDIKAN	DENGAN	TINDAKAN	PEROKOK	DI	KELURAHAN	SUNGAI	BESAR	
KOTA	BANJARBARU
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	 Anggun	Wulandari,	Fauzie	Rahman,	Lenie	Marlinae,	Syamsul	Ari�in
	 Program	 Studi	 Kesehatan	 Masyarakat	 Fakultas	 Kedokteran	 Universitas	 Lambung	 Mangkurat	

Banjarbaru	

Latar	Belakang:	Penggunaan	tembakau	merupakan	penyebab	kedua	kematian	di	seluruh	dunia.	Jumlah	
perokok	menurut	laporan	World	Health	Organisation	(WHO)	pada	tahun	2008	mencapai	1,3	milyar	orang.	
Menurut	Global	Adult	Tobacco	Survey	Report	(2011),	Indonesia	menempati	urutan	ketiga	di	dunia	yang	
memiliki	jumlah	perokok	tertinggi.	Berdasarkan	Riskesdas	tahun	2010,	Kalimantan	Selatan	menempati	
urutan	 kelima	 prevalensi	 penduduk	 merokok	 dengan	 rata-rata	 11-20	 batang	 rokok	 per	 hari,	 dan	
menempati	urutan	kedua	untuk	prevalensi	penduduk	merokok	dengan	rata-rata	lebih	dari	30	batang	per	
hari.	 Mengingat	 akibat	 negatif	 yang	 ditimbulkan	 oleh	 rokok	 dan	 melihat	 semakin	 tingginya	 minat	
konsumen	rokok	terhadap	rokok,	pemerintah	berupaya	melindungi	kesehatan	masyarakat	dari	bahaya	
rokok.	Salah	satu	caranya	adalah	dengan	mengeluarkan	peraturan	menteri	kesehatan	nomor	28	tahun	
2013	yang	mewajibkan	setiap	produsen	rokok	untuk	mencantumkan	peringatan	bergambar	pada	setiap	
kemasan	 rokok.	 Harapan	 pemerintah	 dengan	 adanya	 penerapan	 peringatan	 bergambar	 pada	 setiap	
kemasan	rokok	ini	adalah	meningkatkan	pengetahuan	perokok	tentang	risiko	kesehatan	akibat	merokok,	
serta	adanya	asosiasi	peningkatan	motivasi	untuk	berhenti	merokok.Tindakan	perokok	bisa	disebabkan	
oleh	 adanya	 perbedaan	 persepsi.	 Selain	 itu,	 tingkat	 pendidikan	 akan	 mempengaruhi	 pengetahuan	
seseorang,	 pengetahuan	 akan	 berpengaruh	 pada	 tindakan	 sebagai	 hasil	 jangka	 panjang	 sehingga	
pengetahuan	 dan	 tindakan	 seseorang	 yang	 rendah	 dapat	 dikarenakan	 oleh	 tingkat	 pendidikan	 yang	
rendah.	Berdasarkan	hal	 tersebut	maka	perlu	dilakukan	penelitian	tentanghubungan	antara	persepsi	
tentang	peringatan	bergambar	pada	kemasan	rokok	dan	tingkat	pendidikan	dengan	tindakan	perokok.	
Penelitian	ini,	difokuskan	pada	gambar	nomor	2	dan	4	dari	peringatan	bergambar	pada	kemasan	rokok	
berdasarkan	Permenkes	RI	Nomor	28	Tahun	2013.

Metode:	Penelitian	ini	menggunakan	metode	observasional	analitik	dengan	pendekatan	cross	sectional,	
untuk	mempelajari	 hubungan	 antara	 persepsi	 dan	 tingkat	 pendidikan	 dengan	 tindakan	mengurangi	
konsumsi	rokok	pada	perokok.	Populasi	dalam	penelitian	ini	adalah	penduduk	yang	berjumlah	19.465	
jiwa	di	Kelurahan	Sungai	Besar.	Sampel	penelitian	ini	ditentukan	dengan	menggunakan	teknik	purposive	
sampling	 dengan	 besar	 sampel	 minimal	 sebanyak	 100	 orang.	 Instrumen	 yang	 digunakan	 adalah	
kuesioner.	Analisis	data	primer	hasil	penelitian	dengan	menggunakan	uji	statistik	chi-square.	

Hasil:	 Berdasarkan	 hasil	 analisis	 univariat	 diketahui	 bahwa	 dari	 100	 responden	 yang	 mempunyai	
persepsi	positif	sebanyak	82	orang	(82%),	dan	responden	yang	mempunyai	persepsi	negatif	sebanyak	18	
orang	(18%).	Responden	yang	mempunyai	pendidikan	tinggi	sebanyak	48	orang	(48%),	sedangkan	yang	
mempunyai	pendidikan	rendah	sebanyak	52	orang	(52%).	Responden	yang	mempunyai	tindakan	baik	
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sebanyak	65	orang	(65%),	dan	responden	yang	mempunyai	tindakan	buruk	sebanyak	35	orang	(35%).	
Hasil	penelitian	 ini	menunjukkan	bahwa	 terdapat	hubungan	yang	 signi�ikan	antara	persepsi	 tentang	
peringatan	bergambar	pada	kemasan	rokok	dengan	tindakan	mengurangi	konsumsi	rokok	pada	perokok	
yaitu	p-value=0,000,	dengan	keeratan	hubungan	kuat	yaitu	0,429.	Namun,	tidak	terdapat	hubungan	yang	
signi�ikan	antara	tingkat	pendidikan	dengan	tindakan	untuk	mengurangi	konsumsi	rokok	pada	perokok	
yaitu	p-value=0,071	lebih	besar	dari	I�±=0,05.

Kesimpulan:	Terdapat	hubungan	yang	signi�ikan	antara	persepsi	tentang	peringatan	bergambar	pada	
kemasan	 rokok	 dengan	 tindakan	mengurangi	 konsumsi	 rokok	 pada	 perokok,	 namun	 tidak	 terdapat	
hubunganyang	signi�ikan	antara	tingkat	pendidikan	dengan	tindakan	mengurangi	konsumsi	rokok	pada	
perokok.	Oleh	karena	itu,	dengan	adanya	hasil	ini	diharapkan	dapat	menjadi	sumber	informasi	bagi	pihak	
pemerintah	 daerah	 dalam	 menentukan	 kebijakan-kebijakan	 yang	 akan	 diambil	 dan	 menjadi	 bahan	
masukan	dalam	 rangka	meningkatkan	promosi	 kesehatan	 terkait	 bahaya	merokok,	 sehingga	 dengan	
mudah	menentukan	kerja	sama	 lintas	sektor	dan	program	dalam	mengatasi	permasalahan	merokok.	
Disarankan	kepada	peneliti	selanjutnya	untuk	meneliti	gambar	lain	pada	kemasan	rokok	sesuai	dengan	
peraturan	menteri	kesehatan.

Kata	Kunci:	persepsi,	pendidikan,	tindakan,	perokok
HUBUNGAN	ANTARA	PERSEPSI	TENTANG	PERINGATAN	BERGAMBAR	PADA	KEMASAN	ROKOK	
DAN	TINGKAT	PENDIDIKAN	DENGAN	TINDAKAN	PEROKOK	DI	KELURAHAN	SUNGAI	BESAR	
KOTA	BANJARBARU
	 Fauzie	Rahman,	Anggun	Wulandari,	Lenie	Marlinae,	Syamsul	Ari�in
	 Program	 Studi	 Kesehatan	 Masyarakat	 Fakultas	 Kedokteran	 Universitas	 Lambung	 Mangkurat	
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Banjarbaru	

Latar	Belakang:	Rokok	mengandung	berbagai	macam	zat	adiktif	yang	dapat	menimbulkan	kecanduan	
dan	merupakan	faktor	risiko	terhadap	berbagai	penyakit	seperti	penyakit	jantung,	stroke,	penyakit	paru,	
berbagai	jenis	kanker	terutama	kanker	paru	dan	mulut,	impotensi,	gangguan	kehamilan	dan	janin.	Selain	
berdampak	buruk	terhadap	kesehatan,	rokok	juga	mempunyai	dampak	yang	besar	terhadap	kerugian	
ekonomi.	 Total	 kerugian	 negara	 per	 tahun	 akibat	 produk	 tembakau	 mencapai	 Rp.	 338,75	 triliun	
sedangkan	pendapatan	dari	cukai	rokok	hanya	sebesar	Rp.	53,9	triliun.	Jumlah	perokok	di	dunia	semakin	
meningkat	setiap	tahunnya.	Indonesia	merupakan	negara	dengan	jumlah	perokok	terbesar	ke-3	di	dunia.

Berdasarkan	hasil	Riset	Kesehatan	Dasar	(Riskesdas)	2013,	di	Indonesia	perilaku	merokok	penduduk	15	
tahun	keatas	masih	belum	terjadi	penurunan	dari	2007	ke	2013,	dan	cenderung	meningkat	dari	34%	
tahun	2007	menjadi	36,3%	tahun	2013.	Sebanyak	64,9%	laki-laki	dan	2,1%	perempuan	masih	menghisap	
rokok	 tahun	 2013.	 Menurut	 data	 Dinas	 Kesehatan	 Provinsi,	 Kalimantan	 Selatan	 pada	 tahun	 2012	
merupakan	salah	satu	provinsi	yang	prevalensinya	berada	dibawah	angka	nasional	yaitu	30,5%.

Berdasarkan	data	survei	PHBS	tingkat	rumah	tangga	Kota	Banjarbaru,	terjadi	penurunan	jumlah	perokok	
yang	merokok	di	dalam	rumah	dari	 tahun	2012	ke	tahun	2013,	masing-masing	sebanyak	61,9%	dan	
50,8%.	 Pada	 tahun	 2013	 dan	 2014,	 Kelurahan	 Sungai	 Besar	Kota	 Banjarbaru	merupakan	 kelurahan	
dengan	 persentase	 tertinggi	 untuk	 perilaku	 merokok	 di	 dalam	 rumah	 yaitu	 sebanyak	 90,47%	 dan	
80,96%.	Namun,	angka	ini	masih	jauh	berada	diatas	prevalensi	nasional	34,7%.

Pada	 24	 Juni	 2014,	 pemerintah	mengeluarkan	 peraturan	menteri	 kesehatan	 nomor	 28	 tahun	 2013	
tentang	pencantuman	peringatan	kesehatan	dan	informasi	kesehatan	pada	kemasan	produk	tembakau	
yang	 mewajibkan	 setiap	 produsen	 rokok	 untuk	 mencantumkan	 peringatan	 bergambar	 pada	 setiap	
kemasan	rokok.	Hal	ini	merupakan	salah	satu	cara	pemerintah	untuk	melindungi	kesehatan	masyarakat	
dari	bahaya	rokok.	Adanya	penerapan	peringatan	bergambar	pada	setiap	kemasan	rokok	ini	diharapkan	
meningkatkan	pengetahuan	perokok	tentang	risiko	kesehatan	akibat	merokok	dan	sikap	untuk	berhenti	
merokok.

Gambar	yang	terdapat	pada	setiap	kemasan	rokok	akan	dipersepsikan	berbeda-beda	oleh	setiap	orang.	
Pengetahuan	dan	sikap	perokok	bisa	disebabkan	oleh	adanya	perbedaan	persepsi.	Selain	 itu,	 tingkat	
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pendidikan	akan	mempengaruhi	pengetahuan	seseorang.	Pengetahuan	yang	positif	 akan	diikuti	oleh	
sikap	yang	positif.	Berdasarkan	hal	tersebut	maka	perlu	dilakukan	penelitian	tentanghubungan	antara	
persepsi	 tentang	 peringatan	 bergambar	 pada	 kemasan	 rokok	 dan	 tingkat	 pendidikan	 dengan	
pengetahuan	dan	sikap	perokok.	Penelitian	ini,	difokuskan	pada	gambar	nomor	2	dan	4	dari	peringatan	
bergambar	pada	kemasan	rokok	berdasarkan	Permenkes	RI	Nomor	28	Tahun	2013.

Metode:	Penelitian	ini	menggunakan	metode	observasional	analitik	dengan	pendekatan	cross	sectional,	
untuk	mempelajari	hubungan	antara	persepsi	dan	tingkat	pendidikan	dengan	pengetahuan	dan	sikap.	
Populasi	dalam	penelitian	ini	adalah	penduduk	yang	berjumlah	19.465	jiwa	di	Kelurahan	Sungai	Besar.	
Sampel	penelitian	ini	ditentukan	dengan	menggunakan	teknik	purposive	sampling	dengan	besar	sampel	
minimal	sebanyak	100	orang.	Instrumen	yang	digunakan	adalah	kuesioner.	Analisis	data	primer	hasil	
penelitian	dengan	menggunakan	uji	statistik	chi-square.	

Hasil:	 Berdasarkan	 hasil	 analisis	 univariat	 diketahui	 bahwa	 dari	 100	 responden	 yang	 mempunyai	
persepsi	positif	sebanyak	82	orang	(82%),	responden	yang	mempunyai	pendidikan	tinggi	sebanyak	48	
orang	(48%),	responden	yang	mempunyai	pengetahuan	yang	baik	sebanyak	82	orang	(82%),	responden	
yang	 mempunyai	 sikap	 positif	 sebanyak	 84	 orang	 (84%).	 Hasil	 penelitian	 ini	 menunjukkan	 bahwa	
terdapat	hubungan	yang	signi�ikan	antara	persepsi	tentang	peringatan	bergambar	pada	kemasan	rokok	
dengan	pengetahuan	mengenai	bahaya	merokok	yaitu	p-value=0,004	 lebih	kecil	dari	±=0,05,	dengan	
keeratan	hubungan	lemah	yaitu	0,307,	serta	terdapat	hubungan	yang	signi�ikan	antara	persepsi	tentang	
peringatan	bergambar	pada	kemasan	rokok	dengan	sikap	perokok,	yaitu	p	value=	0,000	lebih	kecil	dari	
±=0,05,	dengan	keeratan	hubungan	kuat	yaitu	0,584.	Selain	itu,	terdapat	hubungan	yang	signi�ikan	antara	
tingkat	pendidikan	dengan	pengetahuan	mengenai	bahaya	merokok	yaitu	p-value=0,007	lebih	kecil	dari	
±=0,05,	dengan	keeratan	hubungan	lemah	yaitu	0,282,	serta	terdapat	hubungan	yang	signi�ikan	antara	
tingkat	pendidikan	dengan	sikap	perokok	yaitu	p-value=0,000	lebih	kecil	dari	±=0,05,	dengan	keeratan	
hubungan	lemah	yaitu	0,387.

Kesimpulan:	Terdapat	hubungan	yang	signi�ikan	antara	persepsi	tentang	peringatan	bergambar	pada	
kemasan	rokok	dan	tingkat	pendidikan	dengan	pengetahuan	mengenai	bahaya	rokok	dan	sikap	perokok.	
Oleh	 karena	 itu,	 dengan	 adanya	 hasil	 ini	 diharapkan	 dapat	 menjadi	 sumber	 informasi	 bagi	 pihak	
pemerintah	 daerah	 dalam	 menentukan	 kebijakan-kebijakan	 yang	 akan	 diambil	 dan	 menjadi	 bahan	
masukan	dalam	 rangka	meningkatkan	promosi	 kesehatan	 terkait	 bahaya	merokok,	 sehingga	 dengan	
mudah	menentukan	kerja	sama	 lintas	sektor	dan	program	dalam	mengatasi	permasalahan	merokok.	
Disarankan	kepada	peneliti	selanjutnya	untuk	meneliti	gambar	lain	pada	kemasan	rokok	sesuai	dengan	
peraturan	menteri	kesehatan.

Kata	kunci:	persepsi,	pendidikan,	pengetahuan,	sikap,	perokok
PERSEPSI	PERINGATAN	KESEHATAN	BERGAMBAR	PADA	KEMASAN	ROKOK	TERHADAP	
PENINGKATAN	MOTIVASI	MAHASISWA	UNTUK	BERHENTI	MEROKOK	DI	FAKULTAS	PERTANIAN	
UNIVERSITAS	MULAWARMAN	TAHUN	2015

1 2 3 4 5 6	 Fauzi	Wijaya ,	Riza	Hayati	Ifroh ,	Ef�idiyanti	Yasinta ,	Yessika	C ,	Yuli	Astria ,	Ridwan	Pramana
	 1,3,6Faculty	of	Public	Health,	Universitas	Mulawarman,	
	 2

Departement	of	Health	Promotion,	Faculty	of	Public	Health,	Universitas	Mulawarman

Latar	Belakang:	Berdasarkan	data	Global	Adult	Tobbaco	Survey	(2008-2012),	efektivitas	peringatan	
kesehatan	bergambar	pada	kemasan	rokok	dalam	upaya	menghentikan	perilaku	merokok	masyarakat	di	
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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.



86		|		Buku	Program	2ⁿ�	ICTOH	2015

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	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
FARMERS	PERCEPTION	ON	TOBACCO	TRADING	SYSTEM	IN	TEMANGGUNG	DISTRICT
	 Fauzi	Ahmad	Noor,	 S.IP.,	Nanik	Prasetyoningsih,	 S.H.,	M.H.	Nugroho	Agung	Prabowo,	 S.T.,	M.Kom.,	

Dra.Retno	Rusdjijati,	M.Kes.,	Dra.Kanthi	Pamungkas	Sari,	M.Pd.
	 Muhammadiyah	Tobacco	Control	Center	

Background:	 This	 research	 aims	 at	 examining	 tobacco	 trading	 system	 in	 Temanggung	 and	 farmers	
perception	on	it.	Temanggung	District	is	a	well-	known	high-	nicotine	tobacco	producer	and	trade	center	
in	Central	 Java.	 In	 fact,	 tobacco	 farmers	 in	Temanggung	are	not	prosperous	as	they	do	not	 involve	 in	
tobacco	price,	quality	and	weight	determination.	

Method:	This	research	is	an	explanatory	research	which	explains	several	variables	related	to	the	farmers	
such	as	their	demographical,	social,	cultural	and	economical	aspect	as	well	as	their	perception	on	tobacco	
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trading	system	in	their	area.

Result:	The	�inding	of	this	research	shows	that	the	majority	of	tobacco	farmers	in	Temanggung	still	live	in	
the	mid-	low	social	and	economical	situation.	The	farmers	sell	their	tobacco	to	the	middle-man	and	those	
tobacco	leaves	are	brought	to	the	grader.	They	do	not	have	the	capability	to	determine	the	price	and	
quality	of	the	tobacco.	Tobacco	trading	system	in	Temanggung	District	does	not	represent	and	protect	the	
right	of	the	farmers.		

Keywords	:	tobacco,	tobacco	trading	system,	tobacco	farmer,	perception,	middle-	man,	grader
PENGARUH	ROKOK	DAN	KOMODITAS	PENYUMBANG	KEMISKINAN	LAINNYA	TERHADAP	POLA	
KONSUMSI	RUMAH	TANGGA	PERDESAAN	DI	PROVINSI	ACEH
	 Chenny	Seftarita,	S.E,	M.Si.
	 Fakultas	Ekonomi	Unsyiah

Latar	Belakang:	Komoditas	penyumbang	kemiskinan	adalah	komoditas	kebutuhan	pokok	rumah	tangga	
yang	 bersifat	 konsumtif.	 Meningkatnya	 harga-harga	 pada	 komoditas	 penyumbang	 kemiskinan	
menyebabkan	 menurunnya	 pendapatan	 riil	 dan	 hilangnya	 pendapatan	 (income	 loss)	 rumah	 tangga	
sehingga	menyebabkan	kemiskinan.	Berdasarkan	data	Survei	Sosial	Ekonomi	Nasional	(Susenas)		tahun	
2012-2014	beras	dan	rokok	kretek	�ilter	merupakan	komoditas	penyumbang	kemiskinan	tertinggi	di	
Aceh.	 Penelitian	 ini	 melihat	 pengaruh	 meningkatnya	 harga	 rokok	 dan	 komoditas	 penyumbang	
kemiskinan	lainnya	terhadap	pola	konsumsi	rumah	tangga	perdesaan	di	Provinsi	Aceh.	Adapun	data	yang	
digunakan	dalam	penelitian	ini	adalah	data	cross	section	tahun	2013.	Data	diperoleh	dari	survei	rutin	
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Susenas	 (Survei	 Sosial	 Ekonomi	 Nasional)	 di	 Provinsi	 Aceh.	 Penelitian	 ini	 melihat	 perubahan	 pola	
konsumsi	rumah	tangga	perdesaan	dengan	melihat	elastisitas	harga	dan	elastisitas	pendapatan	pada	
permintaan	komoditas	penyumbang	kemiskinan	seperti	 rokok,	dan	komoditas	 lainnya.	Analisis	akan	
ditekankan	pada	komoditas	rokok,	mengingat	komoditas	ini	seringkali	mejadi	komoditas	penyumbang	
kemiskinan	tertinggi	dan	dikonsumsi	oleh	sebagian	besar	rumah	tangga	perdesaan	di	Aceh.

Metode:	Model	 yang	dipakai	dalam	penelitian	 ini	 adalah	model	Almost	 Ideal	Demand	System	 (AIDS)	
dengan	pengujian	restriksi	homogenitas	dan	simetris.	Untuk	mengatasi	masalah	selectivity	bias	ke	dalam	
model	AIDS	ditambahkan	model	Two	Step	Heckman	yaitu	 	variabel	Inverse	Mill	Ratio	(IMR).	Estimasi	
dilakukan	dengan	pendekatan	SUR	(Seemingly	Unrelated	Estimation).	

Hasil:	Dari	hasil	estimasi	model	AIDS	terlihat	bahwa	model	cukup	layak	untuk	dilanjutkan	pada	tahap	
selanjutnya	yaitu	perhitungan	elastisitas.	Hal	 ini	terlihat	dari	rata-rata	koe�isien	yang	signi�ikan	pada	
tingkat	kepercayaan	95	persen,	serta	nilai	Adjusted	R	Square	dan	Durbin	Watson	yang	cukup	baik.	Dari	
hasil	perhitungan	elastisitas	harga	(own	price	and	cross	price)	terlihat	bahwa	meningkatnya	harga-harga	
pada	komoditas	penyumbang	kemiskinan	(termasuk	rokok)	menyebabkan	konsumsi	rumah	tangga	di	
perdesaan	menurun.	Elastisitas	harga	komoditas	 rokok	 tergolong	 inelastis	 yang	menandakan	bahwa	
meningkatnya	harga	rokok	tidak	terlalu	berpengaruh	terhadap	konsumsi	rokok	di	perdesaan.	Kondisi	ini	
mencerminkan	 bahwa	 rokok	 sudah	 menjadi	 komoditas	 yang	 pokok	 bagi	 rumah	 tangga	 perdesaan	
sehingga	 sulit	 untuk	 dikurangi	 walaupun	 terjadi	 peningkatan	 harga.	 Dilihat	 dari	 nilai	 elastisitas	
pendapatan,	tingkat	pendapatan	pada	rumah	tangga	perdesaan	sebagian	besar	masih	dialokasikan	untuk	
konsumsi	komoditas	makanan	seperti	rokok	dan	beras.	Alokasi	untuk	konsumsi	komoditas	lainnya	masih	
sangat	kurang.	

Rekomendasi:	Dari	hasil	penelitian	tersebut	terdapat	beberapa	rekomendasi	kebijakan,	yaitu;	perlunya	
sosialisai	mengenai	dampak	negatif	rokok	di	perdesaan	dengan	cara	yang	persuasif,	mengingat	rokok	
telah	menjadi	budaya	yang	mengakar	pada	rumah	tangga	perdesaan.	Menaikkan	harga	rokok	terlihat	
tidak	terlalu	efektif	mempengaruhi	konsumsi	rumah	tangga	terlihat	dari	elastisitas	harga	yang	cenderung	
inelastis.	Peningkatan	harga	 ini	malah	akan	 semakin	meningkatkan	kemiskinan	di	perdesaan.	Untuk	
komoditas	 lainnya;	 pemerintah	 perlu	 mendorong	 pembangunan	 di	 sektor	 pertanian	 dan	
kelautan/perikanan	 sehingga	 terwujud	 swasembada	 pangan.	 Mengatur	 distribusi	 yang	 lancar	 bagi	
komoditas	non	pangan.

Kata	Kunci:	rokok	dan	komoditas	penyumbang	kemiskinan,	kesejahteraan	perdesaan,	Model	AIDS
DAMPAK	EKONOMI	PADA	REMAJA	PEROKOK	DI	INDONESIA
	 Farsely	Mranani
	 Universitas	Indonesia

Latar	Belakang:	Remaja	(10-19	tahun)	adalah	bagian	dari	masa	depan	bangsa.	Remaja	yang	sehat	dan	
berkualitas	akan	menentukan	masa	depan	bangsa	yang	berkualitas.	Permasalahan	remaja	tidak	hanya	
terkait	perubahan	�isik	dan	psikis.	Perkembangan	remaja	yang	mudah	terpengaruh	lingkungan	(peer	
group)	memberi	andil	pada	sikap	dan	perilaku	merokok.	Remaja	perokok	di	masa	kini,	dapat	menjadi	
manusia	 dewasa	 penderita	 penyakit	 akibat	 rokok	 di	 masa	 datang.	 Sebagian	 besar	 remaja	 belum	
mendapat	penghasilannya	sendiri,	bahkan	belum	masuk	kelompok	umur	produktif.	

Metode:	Metode	 yang	digunakan	 adalah	 systematic	 review	dari	 tulisa/jurnal	 terdahulu	dan	 sumber	
resmi	lainnya

Hasil:	Remaja	perokok	meningkat	dari	tahun	ke	tahun.	GYTS	menyampaikan	data	adanya	peningkatan	
sebanyak	8,5	%	dari	tahun	2006	ke	tahun	2009	di	Indonesia.	Prevalensi	remaja	perokok	yang	menghisap	
rokok	 tiap	hari	adalah	0,5	 (usia	10-14	 tahun)	dan	11,2	 (usia	15-19	 tahun)	menurut	 riskesdas	2013.	
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Artinya	 ada	 sekitar2,5	 juta	 remaja	menghisap	 rokok	 tiap	 harinya.	 Dengan	 rata-rata	 konsumsi	 rokok	
adalah	satu	bungkus	atau	12,3	batang	tiap	harinya,	maka	konsumsi	rokok	oleh	remaja	mencapai	11	milyar	
batang	rokok	atau	setara	dengan	50	milyar	rupiah	per	tahun.					

Kesimpulan:	 Hasil	 penelitian	 ini	 dapat	 digunakan	 sebagai	 bahan	 advokasi	 kepada	 pemangku	
kepentingan	 dalam	mengontrol	 konsumsi	 tembakau	 (bakar)	 terutama	 pada	 remaja.	 Pada	 penelitian	
selanjutnya,	masih	diperlukan	data	yang	lebih	komprehensif,	mengingat	keterbatasan	data	yang	ada	di	
Indonesia.

Kata	Kunci:	rokok,	remaja,	ekonomi,	remaja	perokok
MENGGUGAT	PERAN	MEDIA	MEWUJUDKAN	KTR
	 Mukhtaruddin	Yacob
	 Media

Media	 sebagai	 sebuah	 kebutuhan	 informasi	menjadi	 satu	 dari	 beberapa	 sarana	 kampanye	 Kawasan	
Tanpa	 Rokok	 (KTR).	 Karena	 keterbatasan	 para	 pemangku	 kepentingan,	 maka	 media	 massa	 dapat	
dimanfaatkan	 menampung	 berbagai	 ide	 yang	 mendukung	 KTR.	 Makin	 sering	 media	 memuat	
pengetahuan	tentang	bahaya	yang	ditimbulkan	karena	rokok,	secara	tidak	langsung	kesadaran	para	stake	
holder	menereapkan	KTR	di	 lingkungan	mereka	makin	besar.	 Selama	 ini,	para	pekerja	atau	pegawai	
kurang	 kesadaran	 terhadap	 bahaya	 rokok	 karena	 lemahnya	 informasi	 yang	 disebarkan	 dan	 sampai	
kepada	masyarakat.	Maka,	media	massalah	yang	bisa	diandalkan	untuk	meningkatkan	jumlah	KTR	di	di	
lingkungan	masyarakat.	Lemahnya	sanksi	dan	keteladanan	dari	pembuat	kebijakan	menjadi	hambatan	
penerapan	 KTR.	 Kampanye	 antarpersonil	 dan	 diskusi	 menjadi	 satu	 dari	 beberapa	 solusi	 yang	 bisa	
diterapkan.

Kata	Kunci:	
KAWASAN	TANPA	ROKOK	DI	LINGKUNGAN	SEKOLAH
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	 Alfano	Septiansyah
	 SMA	Negeri	1	Setu

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	
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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
OPTIMALISASI	PERAN	MAHASISWA	DALAM	PENERAPAN	KAWASAN	TANPA	ROKOK
	 Heni	Trisnowati,	SKM,	MPH
	 Universitas	Respati	Yogyakarta

Latar	Belakang:	Kawasan	Tanpa	Rokok	 (KTR)	merupakan	 satu	upaya	untuk	mengendalikan	 jumlah	
perokok	yang	terus	meningkat	di	Indonesia.	Menurut	PP	109	tahun	2012,	institusi	pendidikan	adalah	
kawasan	tanpa	rokok	namun	penerapan	KTR	pada	tempat	tersebut	tidak	mudah	karena	membutuhkan	
dukungan	dari	semua	elemen	institusi	termasuk	dukungan	kebijakan	dari	pimpinan	institusi	dan	peran	
serta	mahasiswa.	Penelitian	ini	bertujuan	untuk	mengoptimalkan	peran	mahasiswa	dalam	penerapan	
KTR	pada	institusi	pendidikan	di	Samarinda,	Kalimantan	Timur.

Metode:	 Penelitian	 ini	 menggunakan	 desain	 kualitatif	 dengan	 informan	 para	 pengambil	 keputusan	
diinstitusi	 pendidikan	 yaitu	 ketua	 institusi,	 wakil	 ketua	 bidang	 kemahasiswaan,	 wakil	 ketua	 bidang	
administrasi	dan	keuangan	serta	6	organisasi	kemahasiswaan.	Setiap	organisasi	kemahasiswaan	diwakili	
3	orang.	Optimalisasi	mahasiswa	dilakukan	melalui	advokasi	dan	sosialisasi	KTR		dengan	menggunakan	
media	policy	brief,	spanduk,	lea�let,	koran,	dan	facebook.	Tahapan	penelitian	adalah	:	1)	merekrut	tim	
pelaksana,	 2)	 menentukan	 tujuan	 program,	 3)	 mengeksplorasi	 sumber	 daya	 dan	 hambatan,	 4)	
Implementasi	program,	5)	Evaluasi	program.	Analisa	data	dilakukan	secara	content	analisis.
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Hasil:	 Peran	mahasiswa	dalam	penerapan	KTR	pada	 institusi	 pendidikan	 adalah	dengan	melakukan	
advokasi	 kepada	 para	 pengambil	 kebijakan	 sehingga	 tersosialisasi	 surat	 keputusan	 tentang	 KTR.	
Selanjutnya	 terbentuk	 kesepakatan	 untuk	memasukkan	 sanksi	 bagi	 yang	merokok	 dalam	 peraturan	
mahasiswa	dan	kepegawaian	serta	menjadikan	segenap	civitas	akademika	sebagai	pengawas	KTR.	Lebih	
jauh,	himpunan	mahasiswa	kesehatan	masyarakat	melakukan	sosialisasi	dengan	beberapa	kegiatan	yaitu	
lomba	 membuat	 spanduk	 tentang	 larangan	 merokok	 di	 institusi	 pendidikan,	 sosialisasi	 kepada	 6	
himpunan	mahasiswa	di	kampus,	sosialisasi	KTR	pada	Sekolah	Menengah	Atas,	sosialisasi	bahaya	rokok	
pada	facebook,	aksi	damai	KTR	dan	sosialisasi	KTR	melalui	integrasi	mata	kuliah.	Hasil	evaluasi	outcome	
diperoleh	data	bahwa	Ada	5	mahasiswa	yang	berhenti	merokok	bahkan	aktif	dalam	kegiatan	sosialisasi	
bahaya	rokok,	1	tenaga	pendidik	berhenti	merokok,	1	tenaga	Administrasi	menngurangi	rokoknya	dan	
tidak	ada	lagi	bau	asap	rokok	di	WC	maupun	di	kebun	kampus.

Kesimpulan:	Mahasiswa	dan	organisasi	kemahasiswaan	dapat	dijadikan	sebagai	agen	perubahan	yang	
mendukung		penerapan	KTR	pada	institusi	pendidikan.

Kata	Kunci:	kawasan	tanpa	rokok,	mahasiswa,	institusi	pendidikan
KOMUNIKASI	PEMASARAN	SOSIAL	UNIVERSITAS	NASIONAL	DALAM	MERUBAH	PERILAKU	
MAHASISWA	DENGAN	MENERAPKAN	KAWASAN	BEBAS	ROKOK	DI	LINGKUNGAN	KAMPUS
	 Nieke	Monika	Kulsum,	SE,	M.Si
	 Universitas	Nasional

Indonesia	sebagai	salah	satu	negara	dengan	jumlah	penduduk	ke	5	terbesar	di	dunia	merupakan	sasaran	
empuk	 bagi	 industri	 pemasaran,	 salah	 satunya	 industri	 rokok.	 Hal	 ini	 juga	 didukung	 dengan	 pola	
konsumerisme	yang	tampaknya	sudah	menjadi	ciri	khas	masyarakat	Indonesia.	Tingkat	pertumbuhan	
dan	penambahan	jumlah	penduduk	juga	mengalami	kenaikan	yang	merupakan	salah	satu	kebarhasilan	
pemerintah	didalam	menangani	berbagai	masalah	kesehatan.	Sehingga	jumlah	penduduk	usia	muda	juga	
terlihat	mendominasi	angka	penduduk	yang	ada	di	Indonesia.	Sebagai	salah	satu	universitas	yang	paling	
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lama	berdiri	di	 Indonesia,	Universitas	Nasional	melakukan	gerakan	anti	 rokok.	Dengan	 tujuan	untuk	
memperlihatkan	 kepedulian	 terhadap	 generasi	muda	 sebagai	 calon	 pemimpin	 dan	 penerus	 bangsa.	
Beberapa	 langkah	didalam	komunikasi	pemasaran	 sosial	 sudah	dilakukan	oleh	Universitas	Nasional.	
Metoda	 penelitian	 akan	 menggunakan	 kualitatif	 dengan	 pengumpulan	 data	 melalui	 wawancara,	
observasi,	studi	pustaka	dan	dokumentasi.Diharapkan	dari	penelitian	ini	didapatkan	hasil	yang	dapat	
digunakan	untuk	mengetahui	 langkah	apa	saja	yang	berhasil	 sehingga	bisa	digunakan	sebagai	acuan	
untuk	di	kampus	lain.	

Kata	Kunci:	komunikasi	pemasaran	sosial,	perubahan	perilaku,	kesehatan
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ANALISIS	PENERAPAN	KEBIJAKAN	KAWASAN	TANPA	ROKOK	DI	SUMATERA	BARAT	TAHUN	2013
	 Syafrawati,	SKM,	M.CommHealth,	Sc
	 Fakultas	Kesehatan	Masyarakat	Universitas	Andalas	Padang

Latar	 Belakang:	 Kebijakan	 Kawasan	 Tanpa	 Rokok	 (KTR)	 diberlakukan	 di	 Indonesia	 secara	 khusus	
bertujuan	untuk	membantu	terwujudnya	lingkungan	yang	bersih,	sehat,	aman	dan	nyaman,	memberikan	
perlindungan	 bagi	masyarakat	 bukan	 perokok,	menurunkan	 angka	 perokok	 dan	mencegah	 perokok	
pemula.Kebijakan	Kawasan	Tanpa	Rokok	di	setiap	wilayah	sudah	dimandatkan	dalam	UU	No.	36	tahun	
2009	tentang	kesehatan.	Penelitian	 ini	bertujuan	untuk	mengetahui	bagaimana	penerapan	kebijakan	
kawasan	tanpa	rokok	di	Provinsi	Sumatera	Barat.

Metode:	Jenis	penelitian	kualitatif.	Penelitian	ini	menganalisis	input	(kebijakan,	tenaga,	dana,	sarana	dan	
prasarana),	proses	(perencanaan,	pengorganisasian,	pelaksanaan,	pengawasan)	dan	ouput	kebijakan.	
Data	dikumpulkan	melalui	wawancara	mendalam,	FGD,	observasi	dan	telaah	dokumen	di	dua	Kota	yang	
sudah	melaksanakan	kebijakan	KTR	yaitu	Kota	Payakumbuh	dan	Kota	Bukittinggi	serta	dua	Kota	yang	
belum	melaksanakan	kebijakan	KTR	yakni	Kota	Padang	dan	Kota	Solok.

Hasil:	 Tenaga	 untuk	 melaksanakan	 kebijakan	 KTR	 di	 dua	 Kota	 yang	 menerapkan	 kebijakan	 KTR	
melibatkan	seluruh	pihak	mulai	dari	Dinas	Kesehatan,	DPRD,	Satpol	PP	serta	lintas	sektor	yakini	SKPD	
terkait.	Di	dua	Kota	yang	belum	menerapkan	kebijakan	KTR,	tenaga	yang	terlibat	masih	terbatas	pada	
Dinas	Kesehatan	saja.	Dana	untuk	penerapan	kebijakan	ini	berasal	dari	APBD	daerah	masing-masing	
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serta	dari	dana	bagi	hasil	cukai	 tembakau	(DBH-CHT).	Setiap	kota	sudah	memiliki	Peraturan	Daerah	
terkait	penerapan	kawasan	tanpa	rokok	yang	kemudian	dijabarkan	lagi	ke	dalam	bentuk	Perwako.	Sarana	
dan	Prasarana	untuk	mendukung	pelaksanaan	kebijakan	KTR	di	dua	kota	yang	menerapkan	kebijakan	
KTR	 sudah	 mencukupi,	 seperti	 baliho,	 banner,	 spanduk,	 stiker,	 serta	 iklan	 digital	 (running	 text),	
sedangkan	di	dua	kota	yang	belum	menerapkan	kebijakan	 ini	belum	memiliki	 sarana	dan	prasarana	
tersebut.	 Perencanaan	 kebijakan	 KTR	 di	 Kota	 Bukittinggi	 merupakan	 perda	 inistiatif	 dari	 DPRD,	
sedangkan	perencanaan	kebijakan	KTR	di	Kota	Payakumbuh	sudah	dimulai	dengan	adanya	SK	Walikota.	
Proses	perencanaan	selanjutnya	di	dua	Kota	 tersebut	 sama,	yakni	mengajukan	rumusan	draft	dalam	
suatu	sidang	kemudian	dilakukan	pembahasan	bersama	dan	disetujuilah	Perda	tersebut.	Perencanaan	
kebijakan	KTR	di	dua	kota	yang	belum	menerapkan	kebijakan	KTR	hampir	sama	dengan	perencanaan	di	
kota	yang	sudah	menerapkan	kebijakan	KTR.	Pengorganisasian	di	dua	kota	yang	menerapkan	kebijakan	
KTR	sudah	ada	dan	tidak	hanya	dinas	kesehatan	saja	tapi	juga	melibatkan	lintas	sektor	terkait	dan	juga	
memiliki	Tim	Pengawas.	Pengorganisasian	di	kota	yang	belum	menerapkan	kebijakan	KTR	juga	sudah	
dirancang.	Pelaksanaan	kebijakan	KTR	di	kota	yang	sudah	menerapkan	kebijakan	 ini	 sudah	berjalan	
dengan	 baik,	 seperti	 dengan	 mengadakan	 sosialisasi	 serta	 mengadakan	 kelompok	 belajar	 berhenti	
merokok.	Pelaksanaan	ini	menghadapi	kendala	terkait	tradisi	serta	kebiasaan	merokok	masyarakat	yang	
masih	sulit	diatur	dan	juga	sosialiasi	yang	belum	optimal.	Pelaksanaan	kebijakan	KTR	di	kota	yang	belum	
menerapkan	kebijakan	ini	belum	berjalan.	Pengawasan	kebijakan	KTR	di	kota	yang	sudah	menerapkan	
kebijakan	KTR	sudah	dilakukan	oleh	tim	pengawas	di	masing-masing	lokasi	dan	tidak	ada	pengawasan	
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yang	dilakukan	di	kota	yang	belum	menerapkan	kebijakan	KTR.

Kesimpulan:	Penerapan	kebijakan	KTR	di	kota	yang	sudah	menerapkan	kebijakan	ini	sudah	berjalan	
dengan	 baik	 mulai	 dari	 perencanaan,	 pengorganisasian,	 pelaksanaan	 dan	 pengawasan	 meskipun	
menghadapi	kendala	terkait	tradisi	serta	kebiasaan	merokok	masyarakat	yang	masih	sulit	diatur	dan	juga	
sosialiasi	yang	belum	optimal.	Tenaga,	dana,	kebijakan,	serta	sarana	dan	prasarana	juga	sudah	memadai	
untuk	menerapkan	kebijakan	KTR.	Sedangkan	di	kota	yang	belum	menerapkan	kebijakan	KTR	tentunya	
tidak	ada	pelaksanaan	sama	sekali,	meskipun	peraturan	daerah	 terkait	sudah	ada	namun	belum	ada	
kelanjutannya	 sama	 sekali.	 Diharapkan	 kota	 yang	 belum	 menerapkan	 kebijakan	 KTR	 ini	 segera	
mengesahkan	peraturan	ini	dan	melaksanakannya	dengan	baik.

Kata	Kunci:	kebijakan,	Kawasan	Tanpa	Rokok
EVALUASI	KINERJA	ADVOKASI	KEBIJAKAN	KTR	DI	DIY	PERIODE	FEBRUARI	2011	S.D.	JANUARI	
2015
	 Valentina	Sri	Wijiyati
	 Yayasan	SATUNAMA

Latar	Belakang:	Peraturan	Daerah	(Perda)	tentang	Kawasan	Tanpa	Rokok	(KTR)	merupakan	mandat	
Undang-undang	(UU)	Republik	Indonesia	(RI)	No.	36	Tahun	2009	tentang	Kesehatan.	Kebijakan	KTR	
merupakan	(1)	determinan	sosial,	(2)	sarana,	dan	(3)	perwujudan	upaya	pemenuhan	hak	asasi	manusia	
atas	kesehatan,	hak	anak,	dan	hak	perempuan.	Menimbang	urgensi	kebijakan	KTR,	Forum	Jogja	Sehat	
Tanpa	Tembakau	(JSTT)	memprakarsai	advokasi	kebijakan	untuk	mendorong	pemberlakuan	Perda	KTR	
di	Daerah	Istimewa	Yogyakarta	(DIY).

Intervensi:	Kegiatan	advokasi	yang	berlangsung	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	 dan	 Badan	 Legislasi	 (Baleg)	 Dewan	 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.
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Hasil:	 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	satuan	kerja	perangkat	daerah	(SKPD)	yang	bertanggung	jawab,	dalam	hal	ini	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.	 Salah	 satu	 anggota	DPRD	Kota	 Yogyakarta	 dari	 Fraksi	 PDIP	menyatakan	 ia	
bergabung	dengan	Baleg	untuk	membajak	Raperda	KTR.

Kesimpulan:	Berdasarkan	situasi	ini,	menghadapi	DPRD	di	DIY	yang	memiliki	komitmen	politik	yang	
rendah	terhadap	pemenuhan	hak	asasi	manusia	atas	kesehatan,	hak	anak,	dan	hak	perempuan,	Forum	
JSTT	perlu	menagih	komitmen	politik	para	pemangku	kepentingan	dengan	(1)	meningkatkan	intensitas	
pemantauan	legislasi,	(2)	mengoptimalkan	sinergi	dengan	media	massa,	dan	(3)	menguatkan	dukungan	
anak	dan	perempuan,	penyintas	ketiadaan	kebijakan	KTR.	Dengan	tiga	langkah	ini	diharapkan	kendala	di	
legislatif	bisa	diredam.

Kata	Kunci:	Kebijakan,	Kawasan	Tanpa	Rokok,	Forum	 Jogja	Sehat	Tanpa	Tembakau,	Daerah	 Istimewa	
Yogyakarta,	komitmen	politik
IMPLEMENTASI	KEBIJAKAN	KAWASAN	TANPA	ROKOK	(KTR)	DI	KOTA	SOLOK
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	 Ayulia	Fardila	Sari,	SKM,	MPH
	 Universitas	Andalas

Latar	 Belakang:	 Kota	 Solok	 adalah	 salah	 satu	 kota	 di	 Sumatera	 Barat	 yang	mengimplementasikan	
kebijakan	Kawasan	Tanpa	Rokok	(KTR)	melalui	Peraturan	Walikota	Nomor	5	tahun	2013.	Berdasarkan	
pengamatan	awal	masih	ditemukan	pelanggaran	antara	lain	adanya	papan	iklan	rokok	dan	masyarakat	
yang	merokok	di	area	KTR.	Penelitian	ini	bertujuan	untuk	menganalisis	implementasi	KTR	di	Kota	Solok.

Metode:	 Desain	 penelitian	 kualitatif	 dengan	wawancara	mendalam,	 observasi,	 dan	 telaah	 dokumen.	
Penentuan	 sampel	 menggunakan	 purposive	 sampling,	 diperoleh	 15	 orang	 yang	 terdiri	 dari	 pegawai	
Pemerintah	Daerah	 (Pemda)	Kota	Solok	dan	masyarakat	yang	bekerja	di	 area	KTR.	Pengolahan	data	
menggunakan	triangulasi	sumber	dan	metode.	

Hasil:	Masih	ditemukan	pelanggaran	kebijakan	KTR,	antara	lain		masyarakat	yang	merokok	di	area	KTR	
disebabkan	oleh	tidak	mengetahui	adanya	regulasi	mengenai	KTR,	belum	optimalnya	sosialisasi,	belum	
adanya	tim	pengawas,	dan	rendahnya	kesadaran	masyarakat.	Faktor	budaya	yang	menjadikan	sebatang	
rokok	sebagai	alat	undangan	pesta	pernikahan	juga	ikut	menghambat	implementasi	peraturan	ini.	

Kesimpulan:	Implementasi	KTR	di	Kota	Solok	belum	sesuai	dengan	Peraturan	Walikota	Nomor	5	Tahun	
2013.	Disarankan	kepada	Pemda	Kota	Solok	untuk	membentuk	tim	pembina	dan	pengawas	kebijakan	
serta	 adanya	 sanksi	 yang	 jelas	 dan	 tegas	 pada	 setiap	 pelanggaran.	 Dibutuhkan	 riset	 lanjutan	 untuk	
mengukur	faktor	yang	mempengaruhi	perilaku	dan	kesadaran	masyarakat	Kota	Solok	dalam	merokok.	

Kata	Kunci:	Implementasi	kebijakan,	Kawasan	Tanpa	Rokok,	KTR,	perilaku	merokok
PENGEMBANGAN	KAWASAN	TANPA	ROKOK	(KTR)	DI	BANDAR	UDARA	INTERNATIONAL	I	GUSTI	
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NGURAH	RAI	BALI
	 Made	Kerta	Duana,	MPH
	 Bali	Tobacco	Control	Initiative	(BTCI)	IKM	FK	Unud

Bandar	Udara	Internasional	I	Gusti	Ngurah	Rai	merupakan	bandar	udara	tersibuk	dan	terbesar	ketiga	di	
Indonesia,	setiap	harinya	melayani	masyarakat	khususnya	para	wisatawan	domestik	dan	internasional.	
Sebagai	bandar	udara	bertaraf	internasional	diharapkan	dapat	memberikan	layanan	berkualitas	dengan	
lingkungan	bandara	yang	bersih	dan	sehat.	Sesuai	dengan	Perda	Propinsi	Bali	No	10	Tahun	2011	tentang	
Kawasan	Tanpa	Rokok	 yang	menyatakan	 bandar	 udara	 sebagai	KTR,	 sehingga	 diperlukan	berbahgai	
upaya	 dalam	 mewujudkannya.	 Bali	 Tobacco	 Control	 Initiative	 (BTCI)	 bekerjasama	 dengan	 Dinas	
Kesehatan	 Propinsi	 Bali	 dan	 elemen	masyarakat	menginisiasi	 program	 “Smoke	 Free	 Airport”	 untuk	
mewujudkan	Bandar	Udara	Internasional	Ngurah	Rai	sebagai	bandar	udara	yang	bersih	dan	sehat	tanpa	
rokok.

Dalam	program	 tersebut	 dilakukan	berbagai	 kegiatan	 diantaranya	 audiensi	 dan	 advokasi,	 sosialisasi	
melalui	pelatihan	dan	kampanye	simpatik,	serta	melakukan	pembinaan	dibawah	kordinasi	Satpol	PP	Bali	
melalui	sidak	langsung,	penandaan	KTR	dan	penyitaan	asbak.	Pihak	pengelola	bandara	memberi	respon	
positif	 dan	bersama-sama	melakukan	 tindak	 lanjut	program	diantaranya	pembuatan	aturan	 internal	
pelarangan	merokok	dan	membawa	rokok	di	dalam	bandara	bagi	seluruh	pekerja,	pengawasan	internal	
dengan	 melibatkan	 security	 bandara,	 peniadaan	 area	 merokok	 dalam	 gedung,	 penandaan	 larangan	
merokok	serta	himbauan	pada	pedagang	dan	restoran	untuk	tidak	menyediakan	asbak	dan	melarang	
orang	 merokok	 di	 kawasannya.	 Khusus	 untuk	 mengatur	 perilaku	 merokok,	 pihak	 bandara	 juga	
menyediakan	area	khusus	merokok	yang	sesuai	kriteria	yaitu	di	area	terbuka	diluar	gedung	bandara.

Program	“Smoke	Free	Airport”	dengan	pendekatan	tim	telah	berhasil	merubah	bandara	menjadi	lebih	
bersih,	sehat	dan	nyaman.	Bandar	Udara	Internasional	I	Gusti	Ngurah	Rai	juga	menerima	penghargaan	
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dari	Gubenur	Bali	sebagai	kawasan	percontohan	KTR.	Untuk	kesinambungan	program	telah	dilakukan	
kerjasama	 program	 dengan	 membentuk	 tim	 kerja	 yang	 melibatkan	 berbagai	 pihak	 terkait,	 untuk	
memaksimalkan	 penerapan	 kebijakan	 KTR	 dan	 mengatasi	 berbagai	 tantangan	 yang	 dihadapi	
kedepannya.	

Kata	Kunci:	Kawasan	Tanpa	Rokok,	Bandar	Udara,	Merokok
ANALISIS	KEBIJAKAN	DAERAH	TENTANG	KAWASAN	TANPA	ROKOK	DI	INDONESIA
	 Puput	Oktamianti,	SKM,	MM
	 FKM	UI

Kerangka	Kerja	Pengendalian	Tembakau	(Framework	Convention	on	Tobacco	control/FCTC)	merupakan	
konvensi	 yang	dikembangkan	oleh	WHO	untuk	merespon	 globalisasi	 epidemic	 tembakau.	Walaupun	
hingga	saat	ini,	Indonesia	belum	melakukan	rati�ikasi	FCTC,	pemerintah	baik	Pusat	maupun	daerah	telah	
melakukan	 upaya-upaya	 pengendalian	 dampak	 konsumsi	 rokok	 bagi	 kesehatan	 yang	 salah	 satunya	
adalah	 pengaturan	 Kawasan	 Tanpa	 Rokok	 (KTR).	 Untuk	 mengetahui	 bagaimana	 isi	 dari	 peraturan-
peraturan	 pada	 tingkat	 daerah	 terkait	 KTR	 maka	 dilakukan	 analisis	 terhadap	 dokumen	 peraturan	
perundang-undangan	 terkait	KTR	yang	dikeluarkan	oleh	daerah	di	 Indonesia.	Penelusuran	dokumen	
tersebut	pada	internet	dilakukan	selama	bulan	April	2015	sehingga	diperoleh	47	dokumen	peraturan	
terkait	KTR.	Diketahui	ada	40	kabupaten/kota	dan	7	propinsi	yang	telah	mengeluarkan	kebijakan	terkait	
KTR.	Peraturan	KTR	ini	berupa	perda	(68%),	peraturan	gubernur/walikota/bupati	(28%),	keputusan	
walikota/bupati	(2%)	dan	surat	edaran	(2%)	dengan	variasi	penerbitan	beragam	yaitu	mulai	tahun	2005	
hingga	2014.	Judul	kebijakan	peraturan	pun	beragam	yaitu	kawasan	tanpa	rokok,	kawasan	tanpa	rokok	
dan	kawasan	terbatas	merokok,	serta	kawasan	tanpa	asap	rokok	dan	kawasan	tertib	rokok.	Beberapa	
daerah	menjelaskan	kawasan	tanpa	rokok	dalam	peraturan	penyelenggaraan	ketertiban,	kebersihan	dan	
keindahan.	Tempat	yang	diatur	sebagai	KTR	sebagaimana	yang	tertuang	dalam	seluruh	kebijakan	daerah	
ini	adalah	sarana	pelayanan	kesehatan,	sarana	pendidikan,	tempat	ibadah,	dan	tempat	bermain	anak.	
Sebagian	besar	kebijakan	daerah	 juga	menetapkan	angkutan	umum,	tempat	umum	dan	tempat	kerja	
sebagai	 KTR.	 Sanksi	 dan	 hukuman	bagi	 individu	 dan	 pengelola	 instansi	 KTR	 yang	melanggar	 diatur	
beragam	antar	kebijakan	daerah	tersebut,	mulai	dari	tidak	adanya	aturan	sanksi	hingga	sanksi	pidana	
antara	3	hari	hingga	6	bulan	atau	hukuman	denda	mulai	dari	tidak	ada	denda	hingga	denda	sebesar	Rp.	
50.000.000,-.	Rekomendasi	dalam	penelitian	ini	adalah	kebijakan	daerah	dalam	pengendalian	tembakau	
melalui	 kawasan	 tanpa	 rokok	 perlu	memperhatikan	 kekuatan	 aspek	 hukum	 serta	 isi	 dari	 kebijakan	
daerah	perlu	memperhatikan	pengaturan	tentang	KTR	sebagaimana	yang	didorong	oleh	WHO	dalam	
FCTC	dan	pedoman	pengembangan	KTR.
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Kata	Kunci:	
EFEKTIVITAS	PENERAPAN	SEKOLAH	BEBAS	ASAP	ROKOK	DI	WILAYAH	KECAMATAN	TOSARI
	 Siti	Khumaidah,	SKM
	 Pencerah	Nusantara	I

Latar	Belakang:	Indonesia	merupakan	salah	satu	negara	dengan	tingkat	konsumsi	rokok	terbesar	di	
dunia.	 Hal	 ini	 dapat	 dilihat	 dari	 data	World	 Health	 Organization	 (WHO)	 yang	 menyebutkan	 bahwa		
Indonesia	menduduki	peringkat	ke-3	dengan	jumlah	perokok	terbesar	di	dunia	setelah	China	dan	India	
(2008).	Berdasarkan	Riset	Kesehatan	Dasar	(Riskesdas)	tahun	2013,	penduduk	Indonesia	berumur	10	
tahun	yang	merokok	sebesar	29,3%.	Kecenderungan	jumlah	perokok	di	Indonesia	terus	meningkat	dalam	
kelompok	usia	mulai	dan	di	atas	15	tahun	menjadi	34,2%	(2007),	34,7%	(2010),	dan	pada	tahun	2013	
meningkat	signi�ikan	menjadi	36,3%	(Riskesdas,	2013).	Berkaca	pada	kondisi	masyarakat	di	wilayah	
Jawa	Timur,	proporsi	jumlah	perokok	di	Provinsi	Jawa	Timur	hampir	menyamai	proporsi	jumlah	perokok	
di	 Indonesia	 sebanyak	 28,9%	 (Riskesdas,	 2013).	 Dari	 proporsi	 tersebut,	 perokok	 yang	 tinggal	 di	
pedesaan	ternyata	lebih	banyak	(25,5%)	jika	dibandingkan	dengan	yang	tinggal	di	perkotaan.	Selain	itu,	
makin	 rendahnya	 status	 sosial	 ekonomi	 masyarakat	 setempat	 ternyata	 berbanding	 terbalik	 dengan	
proporsi	 jumlah	perokok,	misalnya	petani	 yang	merokok	 sebesar	44,5%	 (Riskesdas,	 2013).	Masalah	
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rokok	di	 Jawa	Timur	juga	diperkuat	dengan	fakta	Riskesdas	(2013)	yang	menyebutkan	bahwa	rerata	
batang	rokok	yang	dihisap	setiap	harinya	di	Jawa	Timur	sebanyak	11,5	batang	rokok.	Jumlah	tersebut	
setara	dengan	satu	bungkus	rokok	dan	hampir	mendekati	rerata	batang	rokok	yang	dihisap	di	Indonesia	
(12,3	batang).	Tingginya	angka	kebiasaan	merokok	di	masyarakat	juga	terlihat	jelas	di	wilayah	kecamatan	
Tosari.	 Berdasarkan	 hasil	 Pemetaan	Kesehatan	Keluarga	 yang	 dilakukan	 oleh	 Pencerah	Nusantara	 2	
(2014)	didapatkan	hasil	sebanyak	82.4%	anggota	rumah	tangga	merokok	di	dalam	rumah.	Maraknya	
kebiasaan	merokok	di	Tosari	juga	dapat	terlihat	jelas	di	keseharian	di	berbagai	tempat,	dari	tempat	umum	
(sekolah,	 kecamatan,	 puskesmas),	 acara	 adat,	 bahkan	 ritual	 keagamaan.	 KondisiA� 	 	 tersebut	 yang	
akhirnya	mengakibatkan	tingginya	kunjungan	ISPA	sebanyak	1399	kasus	dan	hipertensi	mencapai	927	
kasus	di	Puskesmas	pada	tahun	2014.	Pencerah	Nusantara	Tosari	(Pasuruan,	Jawa	Timur)	selama	3	tahun	
terakhir	juga	menemui	fakta	yang	serupa	dengan	data	nasional	mengenai	penggunaan	tembakau.	Data	
Riskesdas	menunjukkan	jumlah	perokok	pada	kelompok	usia	sekolah	sebesar	19,8%	(10-14	tahun	1,4%	
dan	15-19	tahun	18,4%)	(2013).	 	Hal	tersebut	merupakan	masalah	yang	harus	diselesaikan	bersama.	
Tingginya	angka	perokok	di	usia	sekolah	menjadi	latar	belakang	pentingnya	penerapan	Kawasan	Tanpa	
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Rokok	 (KTR)	 di	 sekolah.	 Akan	 tetapi,	 belum	 ada	 upaya	 yang	 menunjukkan	 hasil	 positif	 terhadap	
kebiasaan	merokok	di	Tosari.	KTR	di	Desa	yang	telah	diupayakan	oleh	Pencerah	Nusantara	2	juga	belum	
bisa	menunjukkan	hasil	yang	signi�ikan.	Oleh	karena	itu,	Pencerah	Nusantara	3	mencoba	mengaktivasi	
KTR	 dengan	 cara	 menerapkan	 Sekolah	 Bebas	 Asap	 Rokok	 pada	 tingkatan	 sekolah	 dasar	 (SD)	 se	
Kecamatan	Tosari.	Target	dari	program	Sekolah	Bebas	Asap	Rokok	ini	ialah	70%	(11	dari	16	sekolah)	SD	
di	wilayah	Kecamatan	Tosari	dapat	menerapkan	KTR.	

Intervensi:	Upaya	pengendalian	 tembakau	di	Kecamatan	Tosari	mengalami	berbagai	 kendala	dalam	
setiap	 pelaksanaannya.	 Oleh	 karena	 itu,	 penulis	mencoba	melakukan	 inovasi	 dalam	 penerapan	 KTR	
dengan	melibatkan	target	populasi	yang	berbeda.	Jika	pada	tahun	sebelumnya	(2014),	KTR	berfokus	pada	
masyarakat	 desa,	maka	 tahun	 2015,	 penulis	memfokuskan	 penerapan	KTR	di	 tingkat	 sekolah	 dasar	
dengan	menginisiasi	Sekolah	Bebas	Asap	Rokok.	Berdasarkan	teori	Belajar	Sosial	yang	dikemukakan	oleh	
Albert	Bandura	pada	tahun	1997,	bahwasannya	perilaku	pada	usia	anak	dan	remaja	merupakan	hasil	dari	
proses	belajar	yang	didapatkan	dari	lingkungan	sekitar.	Dalam	konteks	sekolah,	penulis	mengasumsikan	
perilaku	merokok	pada	usia	sekolah	diperoleh	dari	adopsi	perilaku	merokok	individu	dewasa,	misalnya	
guru	atau	pegawai	sekolah	lainnya.	Hal	ini	makin	diperparah	dengan	perilaku	merokok	yang	sering	dilihat	
di	rumah	dari	orang	tuanya.	Penulis	menerapkan	Sekolah	Bebas	Asap	Rokok	melalui	beberapa	tahap	
berikut	;	(1)	mengadvokasi	gagasan	Sekolah	Bebas	Asap	Rokok	kepada	Pimpinan	Unit	Pelaksana	Teknis	
Daerah	(UPTD)	Pendidikan	Dasar	Kecamatan	Tosari,	(2)	mensosialisasikan	kegiatan	Sekolah	Bebas	Asap	
Rokok	di	Forum	Kepala	Sekolah	Dasar	di	wilayah	Kecamatan	Tosari,	(3)	melakukan	roadshow	Sekolah	
Bebas	Asap	Rokok	 se	Kecamatan	Tosari.	 Pada	 roadshow	 tersebut,	 penulis	membagi	 dalam	beberapa	
rangkai	kegiatan,	yaitu:	(a)	melaksanaan	pretest	untuk	siswa	kelas	3-6	yang	menjadi	target	dari	kegiatan	
tersebut,	(b)	melakasanakan	sosialisasi	Bahaya	Rokok	bagi	Kesehatan	Tubuh,	(c)	melaksanakan	post-test,	
(d)	 menuliskan	 dan	 menandatangani	 lembar	 komitmen	 bersama	 untuk	 menyukseskan	 penerapan	
Sekolah	 Bebas	 Asap	 Rokok	 dengan	 guru	 beserta	 pegawai	 sekolah	 ,	 (e)	 pemasangan	media	 promosi	
Sekolah	Bebas	Asap	Rokok,	(f)	melakukan	supervisi	penerapan	Sekolah	Bebas	Asap	Rokok	setiap	bulan,	
(g)	pemberian	penghargaan	kepada	sekolah	yang	menerapkan	Sekolah	Bebas	Asap	Rokok.	Metode	yang	
penulis	 gunakan	 dalam	 pelaksanaan	 Sekolah	 Bebas	 Asap	 Rokok	 berbeda	 sesuai	 dengan	 tahapan	
kegiatannya.	Pada	tahap	advokasi,	penulis	menggunakan	metode	diskusi	untuk	mengeksekusi	gagasan	
menjadi	rencana	teknis.	Berikutnya	pada	tahap	roadshow,	penulis	menggunakan	metode	ceramah,	tanya	
jawab,	diskusi,	dan	observasi.	Selain	itu,	untuk	melihat	adanya	peningkatan	pengetahuan	siswa,	penulis	
menggunakan	pre	dan	post	test.

Hasil:	Penerapan	Sekolah	Bebas	Asap	Rokok	terbukti	membawa	perubahan	perilaku	merokok	di	sekolah,	
terutama	bagi	guru	dan	pegawai	sekolah.	Tidak	hanya	itu,	71%	siswa	SD	di	wilayah	Kecamatan	Tosari	
yang	menjadi	 target	 sosialisasi	 bahaya	 rokok	 juga	 menunjukkan	 peningkatan	 pengetahuan.	 Adanya	
peningkatan	pengetahuan	tersebut	berbanding	lurus	dengan	pengawasan	perilaku	merokok	di	kawasan	
sekolah	oleh	para	siswa.	Selain	itu,	penulis	melihat	peningkatan	pengetahuan	sebagai	modal	bagi	siswa	
tersebut	 untuk	 dapat	 mempertimbangkan	 keputusan	 merokok	 di	 usia	 dewasa.	 Dari	 pelaksanaan	
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roadshow	pada	Februari	(2015),	13	dari	16	SD	berkomitmen	menerapkan	Sekolah	Bebas	Asap	Rokok.	
Dalam	penerapannya,	Sekolah	Bebas	Asap	Rokok	mengharuskan	sekolah	untuk	;	(1)	menyediakan	ruang	
khusus	merokok	yang	tidak	dapat	diakses	oleh	siswa,	(2)	memasang	tanda	Kawasan	Tanpa	Rokok	di	
wilayah	sekolah,	(3)	memasang	poster	bahaya	rokok.	Selama	dua	bulan	penerapan	Sekolah	Bebas	Asap	
Rokok,	didapatkan	9	dari	13	sekolah	memenuhi	kriteria	dari	Sekolah	Bebas	Asap	Rokok.	Dampak	positif	
lain	dari	penerapan	Sekolah	Bebas	Asap	Rokok	juga	terlihat	pada	kegiatan	keagamaan	berupa	kampanye	
anti	rokok	yang	dijadikan	tema	ogoh-ogoh,	spanduk,	dan	jingle	oleh	SD	Sedaeng	I,	Tosari.	Hal	tersebut	
menjadi	 salah	 satu	 bukti	 bahwa	 upaya	 yang	 penulis	 lakukan	 dapat	 mendorong	 masyarakat	 untuk	
menyebarkan	pesan	anti	 rokok	berbasis	kearifan	 lokal	dan	budaya.	Dilihat	dari	dampak	positif	 yang	
dihasilkan	oleh	penerapan	Sekolah	Bebas	Asap	Rokok	di	 tingkat	 sekolah	dasar,	penulis	menganggap	
kegiatan	serupa	dapat	diterapkan	pada	tingkatan	yang	lebih	tinggi,	yaitu	Sekolah	Menengah	Pertama	
(SMP)	 dan	 Sekolah	 Menengah	 Atas	 (SMA).	 Dalam	 penerapannya	 nanti,	 penulis	 akan	 menggunakan	
metode	yang	sedikit	berbeda	disesuaikan	dengan	tingkat	perkembangan	dan	pengetahuan	siswa	dalam	
menerima	edukasi	tentang	bahaya	rokok.	Sekolah	Bebas	Asap	Rokok	yang	diterapkan	di	tingkat	SMP	dan	
SMA	berpotensi	menjadikan	siswa	sebagai	Peer	Educator	of	Tobacco	Control.

Kesimpulan:	 Sekolah	 Bebas	 Asap	 Rokok	 dinilai	 efektif	 untuk	 meningkatkan	 pengetahuan	 siswa	
mengenai	 bahaya	 rokok	 bagi	 kesehatan	 tubuh	 dan	menekan	 perilaku	merokok	 di	 lingkungan	 SD	 di	
wilayah	Kecamatan	Tosari.	Pada	tingkatan	yang	lebih	luas,	penerapan	Sekolah	Bebas	Asap	Rokok	dapat	
menurunkan	 kunjungan	 angka	 kesakitan	 di	 Puskesmas	 Tosari,	 terutama	 untuk	 penyakit	 ISPA	 dan	
hipertensi.	 Adanya	 landasan	 hukum	 mengenai	 penerapan	 KTR	 di	 sekolah	 merupakan	 hal	 yang	
mendukung	kegiatan	Sekolah	Bebas	Asap	Rokok	dapat	dilaksanakan	serta	diadopsi	oleh	SD	di	wilayah	
lain	maupun	tingkatan	sekolah	yang	lebih	tinggi.	Pada	tingkatan	nasional,	Sekolah	Bebas	Asap	Rokok	
dapat	dijadikan	embrio	dalam	mengendalikan	konsumsi	tembakau	pada	kelompok	usia	sekolah.

Kata	Kunci	:	Sekolah	Bebas	Asap	Rokok,	Kawasan	Tanpa	Rokok,	siswa,	guru
PD-11“LURU	UTIS”	SEBAGAI		MONITORING	EFEKTIFITAS	KTR
	 dr.	Tri	Astuti	Sugiyatmi,	MPH
	 Dinas	Kesehatan	Kota	Tarakan

Latar	 Belakang:	 Penerapan	 Kawasan	 Tanpa	 Rokok	 (KTR)	 di	 beberapa	 tempat	 yang	 seharusnya	
dilakukan	 dengan	 baik	 seperti	 di	 fasilitas	 kesehatan	 termasuk	 kantor	 dinas	 kesehatan	masih	 belum	
sepenuhnya	diaplikasikan	secara	baik.	Masih	sering	di	kantor	dinkes	pun	masih	terdapat	petugas	maupun	
pengunjung	yang	merokok.	Dinas	kesehatan	mempunyai	jumlah	pegawai	sebanyak.68	orang	,	dimana	
laki-laki	sebanyaj	24	orang	dengan	30%	nya	merokok	dan	44	perempuan.	Pengunjung	dinas	kesehatan	
cukup	beragam	baik	petugas	puskesmas,	instansi	lain	maupun		masyarakat	yang	mau	mengurus	perijinan	
/	 	keperluan	lainnya	serta	 	para	wartawan	bahkan	juga	pekerja	harian	sebagai	 	tukang	(kantor	dinas	
kesehatan	masih	dalam	perbaikan).	

Intervensi:	Laskar	KTR	sebutan	relawan	untuk	kegiatan	luru	utis	(mencari	 	puntung	rokok)	 	menjadi	
sebuah	cara	yang	dipakai	untuk	memantau	efekti�itas	sebuah	KTR.	 	Setiap	hari	Jumat	maka	laskar	KTR	
akan	 	 mengumpulkan	 semua	 punting	 rokok	 yang	 ditemukan	 di	 areal	 pagar	 dinas	 kesehatan,	 dan	
kemudian	menghitungnya.	Data	 	yang	masuk	dianalisa	untuk	melihat	perkembangannya.	Bukan	hanya	
punting	 rokok	 yang	 dicari	 tetapi	 juga	 sekaligus	 	 mencari	 bungkus	 rokok,	 korek	 api	 maupun	 asbak		
Pengumpulan	dilakukan	setiap	hari	Jumat	mulai	sekitar	jam	07.30-09.30.	Metode	ini	untuk	memantau	
jumlah	punting	yang	didapatkan	di	dinas	kesehatan	sekaligus	sebagai	upaya	kampanye	bagi	program	KTR	
itu	sendiri.		

Hasil:	Berikut	hasil	“luru	uthis”	oleh	lascar	KTR

Kesimpulan:	Implikasi	dari	praktik	ini	adalah	makin	menguatnya	isu	KTR	di	dinas	kesehatan.	Peluang	
untuk	direplikasi	di	fasilitas	kesehatan	lain	juga	cukup	besar.	Karena	program	ini	bisa	berjalan	tanpa	
biaya.	Program	ini	juga	bisa	dilakukan	sambil	 	kegiatan	Jumat	bersih	ataupun	kegiatan	olahraga	di	hari	
Jumat.	Hasil	di	kota	Tarakan	masih	menunjukkan	 �luktuatif	dimana	menunjukkan	bahwa	konsistensi	
dinkes	sebagai	KTR	masih	harus		disosialisasikan.

Kata	Kunci:	Laskar	KTR,	luru	utis,	rokok,	dinas	kesehatan,	monitoring
SURVEI	OPINI	PUBLIK	:	KAWASAN	TANPA	ROKOK	100%	DI	KOTA	SURABAYA

1 1 1 1 1 1	 Kusuma	S.	Lestari ,	Santi	Martini ,	Sri	Widati ,	Prijono	Satyabakti ,	Hario	Megatsari ,	Kurnia	Dwi	A. ,	
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2
Daniel	Christanto

	 1 	Fakultas	Kesehatan	Masyarakat	Universitas	Airlangga,
	 2Alumni	Fakultas	Kesehatan	Masyarakat	Universitas	Airlangga

No. 	 Tanggal	 Jumlah	puntung	 bungkus	 Korek	api	 Asbak	 Petugas		
1 	 27	Februari	2015	 335	 15	 1	 0	 2	
2 	 6	Maret	2015	 156	 1	 1	 0	 3	
3 	 13	Maret	2015	 110	 4	 0	 0	 3	
4 	 20	Maret	2015	 65	 1	 0	 0	 4	
5 	 27	Maret2015	 69	 1	 0	 0	 4	
6 	 10	April	2015	 51	 0	 0	 0	 4	
7 	 17	April	2015	 53	 2	 0	 0	 5	
8 	 24	April	2015	 101	 4	 0	 0	 5	
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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%
KAMPUNG	 BEBAS	 ASAP	 ROKOK	 SEBAGAI	 TONGGAK	 UNTUK	 MENYELAMATKAN	 NEGARA	 DAN	
GENERASI	MUDA
	 Farah	Zairina
	 Fakultas	Kesehatan	Masyarakat,	Universitas	Jember

Setiap	warga	negara	wajib	dilindungi	secara	hukum	dari	paparan	asap	rokok	orang	lain	serta	berhak	
menghirup	udara	bersih	dan	sehat.	Asap	rokok	mengandung	4000	bahan	kimia	beracun,	69	diantaranya	

bersifat	 karsinogenik.	 Tidak	 ada	 batas	 aman	 terhadap	 asap	 rokok	 orang	 lain.	 Perokok	 pasif	 rentan	
menjadi	korban	penyakit	akibat	rokok	karena	menghisap	asap	sampingan	yang	tiga	kali	lebih	berbahaya	
dari	yang	dihisap	perokok.	Hampir	80%	perokok	di	Indonesia	memulai	kebiasaan	merokok	ketika	masih	
anak-anak	 atau	 remaja.	 Perokok	 remaja	 adalah	 calon	 perokok	 jangka	 panjang.	 Rokok	 dapat	
menempatkan	mereka	 pada	 kerusakan	 kualitas	 generasi	 dan	 kematian	 dini	 yang	 sebenarnya	 dapat	
dicegah.	Oleh	karena	itu,	pada	abstrak	ini	akan	dibahas	mengenai	pentingnya	penerapan	100%	Kawasan	
Tanpa	Asap	Rokok	sebagai	upaya	untuk	menyelamatkan	kehidupan.	Penerapan	Kawasan	Tanpa	Asap	
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Rokok	dapat	dimulai	dari	komunitas	kecil.	Desa	Bone	bone	adalah	desa	pertama	di	dunia	yang	bebas	asap	
rokok.	Berawal	dari	keinginan	menyelamatkan	generasi	muda,	desa	yang	berada	di	Kabupaten	Enrekang,	
Makassar	 ini	memiliki	 tujuan	 untuk	menjadi	 desa	 sehat.	 Tidak	 ada	 satupun	warga	 di	 desa	 ini	 yang	
merokok,	apalagi	berani	menjual.	Orang	tua	menjadi	pelopor	untuk	berhenti	atau	tidak	merokok.	Tanda	
larangan	merokok	terpampang	pada	baliho	besar,	tepat	di	gerbang	masuk	Desa	Bone	bone.	Sejumlah	
papan	berisi	 larangan	merokok	dan	himbauan	untuk	menjaga	kesehatan	juga	menghiasi	sudut-sudut	
desa.	Lahirnya	tradisi	 ini	bermula	dari	keprihatinan	akan	kondisi	anak-anak	desa	yang	sudah	belajar	
merokok	dari	umur	7	tahun	dan	orang	tua	yang	lebih	mementingkan	membeli	rokok	dari	pada	membiayai	
sekolah	anak.	Sebelum	ada	kesepakatan	bebas	rokok,	sangat	jarang	remaja	Bone	bone	yang	melanjutkan	
ke	perguruan	tinggi,	tetapi	sekarang	sudah	banyak	yang	merasakan	bangku	kuliah.	Ide	sederhana	ini	telah	
berhasil	membawa	inspirasi	perubahan.	Kampung	Bebas	Asap	Rokok	dapat	memberikan	pemahaman	
kepada	masyarakat	akan	pentingnya	menghindari	bahaya	asap	rokok	dan	menjadi	sarana	edukasi	bagi	
generasi	muda	melalui	peran	orang	tua	sebagai	�igur	atau	panutan.

Kata	Kunci	:	orang	tua,	�igur,	generasi	muda,	Kampung	Bebas	Asap	Rokok
KARENA	1	TWEET,	7	ORANG	DIPECAT!
	 Ramdhan	Wahyudi,	S.Kom
	 Klub	Jantung	Remaja

Saya	Ramdhan,	pada	Kesempatan	kali	ini	saya	hanya	ingin	bercerita	tentang	pengalaman	unik	saya	yang	
berhubungan	dengan	rokok	atau	di	dunia	Tobacco	Control.	Awalnya	terjun	di	dunia	Tobacco	Control,	saya	
sebagai	anggota	dari	organisasi	Klub	Jantung	Remaja	di	bawah	naungan	dan	didikan	Yayasan	Jantung	
Indonesia.	Dan	juga	saya	sedikit	mendapatkan	ide	hingga	akhirnya	saya	membentuk	suatu	komunitas	
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yaitu	 Komunitas	 Keren	 Tanpa	 Rokok.	 Banyak	 Hal-hal	 yang	 saya	 alami	 selama	 7	 tahun	 di	 dunia	
pengendalian	tembakau,	hal-hal	tersebut	bahkan	banyak	yang	terjadi	di	luar	akal	sehat	dan	akal	pikiran	
saya.

Awalnya	saya	bersama	rekan-rekan	dari	Klub	Jantung	Remaja	(KJR)	dan	Komunitas	Keren	Tanpa	Rokok	
berencana	ingin		berlibur	kesuatu	tempat	di	daerah	Malang,	Jawa	Timur.	Kami	pergi	rombongan	menuju	
malang	melalui	kereta	api.	Tujuan	utama	kami	mengunjungi	Gunung	Bromo	dan	tempat-tempat	wisata	
lainnya	di	Kota	Malang.Singkat	cerita	sampailah	kami	di	kota	malang,	setelah	sampai	kami	putuskan	
untuk	beristirahat	sejenak	lalu	mengunjungi	daerah	batu	dan	malamnya	berkunjung	ke	gunung	bromo.		
Setelah	kami	mengunjungi	Gn.Bromo	dan	sekitarnya,	lalu	keesokan	harinya	di	hari	ketiga	saya	meminta	
izin	kepada	rekan-rekan	untuk	pulang	duluan.	Dikarenakan	ada	tugas	yang	tidak	bisa	di	tinggalkan	untuk	
itu	pada	hari	ke	3	jam	17:00	saya	kembali	ke	jakarta	via	kereta	api,	dan	berpisah	dengan	rombongan	
karena	pada	saat	itu	rekan-rekan	yang	lain	masih	berkunjung	ke	objek	wisata	lainnya	di	selatan	kota	
Malang.

Saya	pun	pergi	sendiri	ke	jakarta.	 	Tepat	pukul	17:00	KA	Matarmaja	Tujuan	Pasar	Senen	berangkat	dari	
stasiun	malang	Menuju	Ibukota.	Perlu	kita	ketahui,	PT	KAI	membuat	kebijakan	bahwa	di	seluruh	area	
stasiun	dan	juga	di	dalam	rangkaian	Kereta	api	ADALAH	KAWASAN	TANPA	ASAP	ROKOK,	yang	artinya	
tidak	boleh	satu	orang	pun	merokok	di	kawasan	tersebut.

Selama	perjalanan	kereta	api	tersebut	saya	melihat	bahwa	masih	banyak	orang-orang	yang	melanggar	
aturan	 Kawasan	 dilarang	 merokok,	 saya	 pun	 agak	 sedikit	 emosi	 ketika	 melihat	 orang-orang	 yang	
merokok	di	bordes(sambungan	gerbong)	dan	juga	di	pintu-pintu	kereta.	Saya	masih	menahan	diri	karena	
saya	 pikir	 sudah	 ada	 petugas	 yang	 seharusnya	 bertugas	 untuk	menegur	 atau	melarang	 orang-orang	
tersebut	agar	mereka	tidak	merokok	lagi.

Ketika	perjalanan	pun	semakin	larut	malam	saya	pun	tertidur	di	kereta,	hingga	tak	sadar	bahwa	matahari	
sudah	mulai	menunjukkan	 sinarnya.	 Pada	 Pukul	 06:00	 kereta	 sudah	 sampai	 di	 stasiun	 TEGAL	 Jawa	
Tengah,	 tak	 terasa	perut	 sayapun	 terasa	 lapar	dan	 sayapun	memutuskan	untuk	 sarapan	ke	 restoran	
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kereta	yang	ada	di	kereta	makan	(restorasi).

Karena	 posisi	 tempat	 duduk	 saya	 berada	 di	 gerbong	 7,	 saya	 pun	 harus	 berjalan	melewati	 beberapa	
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gerbong	kereta	karena	posisi	restorasi	tersebut	ada	diantara	gerbong	3	dan	4.	Ketika	saya	mau	menuju	ke	
bordes	di	gerbong	saya,	dari	kejauhan	saya	sudah	mencium	aroma	yang	tidak	enak	yaitu	aroma	asap	
rokok.	jengkel	sekali	rasanya	ketika	saya	baru	bangun	tidur,	bukannya	udara	segar	yang	saya	hirup,	tetapi	
malah	menghirup	ASAP	ROKOK	orang-orang	yang	bertanggung	jawab.	Lalu	saya	pun	menegur	salah	satu	
penumpang	yang	merokok	di	tempat	tersebut.	Bukannya	malah	sadar	orang	tersebut	ketika	saya	tegur	
malah	penumpang	itu	memancing	emosi	saya	dan	mengajak	saya	berkelahi,	saya	pun	mengabaikannya	
dan	saya	pergi	ke	gerbong	selanjutnya.	Alangkah	semakin	emosinya	saya	setiap	gerbong	yang	saya	lewati	
pasti	ada	orang	yang	asik	MEROKOK	TANPA	DOSA,	padahal	di	tampat	tersebut	banyak	anak	kecil,	ibu	
hamil	yang	tanpa	saya	tegur	lagi	orang	yg	merokok	tersebut	dan	saya	pun	semakin	mempercepat	langkah	
saya		untuk	menuju	restorasi	dan	ingin	komplain	dan	mengtwit	di	twitter	tentang	apa	yang	baru	saja	saya	
rasakan.

Sambil	berjalan	menuju	restorasi	saya	bertanya	dalam	hati	saya	"Kenapa	tidak	ada	petugas	keamanan	
dari	 PT	KAI	 yang	menegur	 atau	memberi	 sanksi?	 kemanakah	petugas	 tersebut?	 tak	 lama	 kemudian	
sampailah	 saya	 di	 gerbong	 restorasi,	 dan	 saya	 pun	 memesan	 sebuah	 makanan.	 sambil	 menunggu	
makanan	tersebut	saya	pun	menbuat	kicauan	di	akun	twitter	saya.
1.	 "	Bangun	Tidur	Bukannya	menghirup	udara	yang	Bersih	malah	Menghirup	Asap	Rokok	Di	Kereta	api	

Matarmaja!!	WTF!	cc	:	@KerenTanpaRokok	@TulusAbadi	&	@Kai121
2.	 "Kereta	Api	dan	sarana	transportasi	lainnya	adalah	salah	satu	KAWASAN	TANPA	ROKOK,	kenapa	di	

kereta	 ini	 banyak	 sekali	 orang2	 yang	 merokok?	 kemana	 para	 petugas?	 @KerenTanpaRokok	
@Tulusabadi	@Kai121

3.	 Di	sekitar	orang2	yang	merokok	tersebut	banyak	anak	kecil	dan	ibu2	hamil	yang	seharusnya	mereka	
menghirup	udara	yang	sehat	BUKAN	ASAP	ROKOK!	@KerenTanpaRokok	@tulusAbadi	@KAI121

4.	 Saya	 Selaku	 penumpang	 kereta	 ingin	merasa	 nyaman	 Bukan	 	 merasa	 tersiksa	 oleh	 Asap	 Rokok!	
@KerenTanpaRokok	@TulusAbadi	@KAI121	dan	kicauan2	lainnya.

Tak	berapa	lama	saya	pun	mengirimkan	pesan	singkat	melalui	BBM	kepada	salah	satu	pengurus	harian	
Yayasan	Lembaga	Konsumen	Indonesia	(YLKI)	yaitu	pak	TULUS	ABADI	.	yang	berbunyi,	"pak	Tulus	tolong	
cek	twitter	saya	karena	saya	sedang	komplain	tentang	KDM	di	Kereta	api.”

Dengan	cepat	pak	tulus	menjawab	bbm	saya	"Ok	ndan"	*maksudnya	ramdhan	bukan	komandan*	tak	
berapa	lama	twitter	saya	pun	di	RETWEET	oleh	akun	@KerenTanpaRokok	dan	Tulus	Abadi	(padahal	saya	
sendiri	yang	meRetweetnya	via	akun	KTR).

10	menit	setelah	twitter	saya	di	Retweetpun,	Pak	Tulus	kembali	kirim	bbm	ke	saya	"Ramdhan,	Komplain	
kamu	 berhasil,	 dan	 langsung	 di	 Tanggapi	 oleh	 pak	 Jonan	 (Dirut	 KAI	 pada	 waktu	 itu)."
	dan	saya	pun	membalasnya	"oke	pak,	terima	kasih	atas	info	dan	forwardnya	ke	Pak	Jonan).	Setelah	bbm	
pak	tulus	tersebut,	perasaan	saya	pun	campur	aduk,	antara	senang,	degdegan,	sedih	atau	bahagia	karena	
komplain	saya	di	respon	dengan	amat	cepat	oleh	seorang	Dirut	Kereta	-	Api.	dan	ternyata	benar.	dalam	
waktu	5	menit	di	depan	mata	saya	SELURUH	CREW	KA	PANIK!
1.	 Panik	karena	yang	Komplain	langsung	Pak	Jonan

2.	 Panik	Karena	Mereka	langsung	di	marahi	atasan	mereka

3.	 Panik	karena	mereka	takut	di	berikan	sanksi	oleh	pak	Jonan

Seketika	suasana	pun	menjadi	riuh	di	dalam	restorasi	kereta	tersebut.	Sang	Kondektur	kereta	yang	kala	
itu	di	tugasi	oleh	Petugas	yang	bernama	"Sarifudin"	langsung	memerintahkan	seluruh	crew	Ka	untuk	
berkumpul	dan	Brie�ing.	Setelah	Mereka	brie�ing	tim	keamanan	kereta	pun	langsung	menyisir	keselurug	
gerbong	untuk	memastikan	bahwa	tidak	ada	lagi	yang	merokok	di	kereta	tersebut	dan	juga	membawa	
orang-orang	yang	merokok	ke	dalam	ka	restorasi	untuk	diberikan	sanksi	tegas.

Setalah	 itu	mereka	 pun	mencari	 sumber	 komplain	 yang	membuat	mereka	 bertanya-tanya,	Mengapa	
orang	 tersebut	bisa	komplain	 langsung	ke	Pak	 Jonan?	 (saya	 tahu	karena	 saya	 juga	 sedang	berada	di	
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gerbong	tersebut,	saya	pura-pura	tidak	mendengarkan	mereka	dengan	pura-pura	mendengarkan	lagu	via	
headset.	padahal	mah	headset	saya	pun	mati	hanya	untuk	menguping	pembicaraan	mereka)

Tak	lama	kemudian	sang	Kondektur	Kereta	tersebut	mengambil	data	manifest	penumpang	kereta	api.	
Dan	dicari	nama	saya	karena	mereka	mendapatkan	nama	saya	dari	twitter	saya,	saya	pun	berjuta	rasanya	
pada	saat	itu,	takut,	degdegan	dan	entah	harus	bagaimana	lagi	saya	bingung	dan	panik	karena	saya	di	cari-
cari	oleh	crew	kereta.	dengan	penuh	emosi	crew	Ka	tersebut	menyebut-nyebut	nama	saya	padahal	saya	di	
sampingnya	mereka	dan	sayapun	tetap	berusaha	untuk	tenang	dan	tak	terlihat	panik.

Dari	data	manifest	mereka	tahu	posisi	tempat	duduk	saya	yang	berada	di	Gerbong	7	nomor	17E.	sambil	
menuju	gerbong	tersebut	mereka	pun	beramai-ramai	menuju	tempat	saya	sambil	merazia	semua	orang	
yang	mereka	lewati	hanya	untuk	mencari	nama	saya.		Setelah	tak	lama	para	petugas	tersebut	menuju	ke	
gerbong	saya,	saya	pun	bermaksud	untuk	menghindar	dan	bersembunyi	di	dalam	toilet.	Alangkah	sialnya	
saya	 sebelum	 bersembunyi	 di	 toilet	 saya	 sudah	 tertangkap.	 dan	 Ketika	melihat	 tiket	 dan	 nama	 sya	
kondektur	itu	pun	bertanya
· KP	:		"Ini	tiket	siapa	mas?"
· saya	:	"ini	tiket	saya	pak.	Ada	apa	ya?"	(pura-pura	tidak	tahu	dan	tetap	staycool)
· kp	:	Apa	Betul	Nama	anda	"ramdhan	wahyudi?"
· saya	:	Betul	Pak,	ada	apa	ya?
· k p : 	 m a r i 	 i k u t 	 s a y a 	 k e 	 g e r b o n g 	 r e s t o r a s i , 	 d a n 	 k i t a 	 s e l e s a i k a n 	 d i s a n a

(tanpa	banyak	bicara	lagi	satu	petugas	keamanan	memegang	tangan	saya	dan	saya	pun	dibawa	ke	
restorasi)

Saya	pun	semakin	panik	dalam	hati	dan	semakin	degdegan	"aduh	 	mampus	saya"	dalam	hati	.	setelah	
sampai	di	ka	restorasi	saya	pun	dipersilahkan	duduk	dan	di	kelilingi	3	orang	petugas	keamanan,	1	orang	
kondektur	dan	1	orang	Teknisi	kereta.

memulai	pembicaraan

KP	:	maksud	sampean	komplain	ini	ada	kenapa	ya	mas?	kenapa	tidak	komplain	ke	kami	terlebih	dahulu	
dan	langsung	kepada	pak	JONAN

Dari	situ	saya	lalu	menjelaskan	siapa	saya,	saya	jawab	saya	aktivis	pengendalian	tembakau	oleh	komnas	
PT	dan	YLKI.	setelah	saya	jelaskan	data	diri	saya	mereka	pun	terdiam.	saya	menjelaskan	kenapa	saya	
komplain	dan	menuntut	hak-hak	saya	mendapatkan	udara	bersih	selama	perjalanan.		selama	3	jam	antara	
perljalanan	dari	Cirebon	sampai	bekasi	saya	disidang.	

Perdebatan	dan	berbagai	argumen	saya	sampaikan	kepada	mereka,	saya	juga	sempat	mengirimkan	pesan	
ke	grup	KJR	bahwa	saya	sedang	di	Sidang	di	Kereta	karena	saya	komplaint	tentang	Penegakan	KDM	di	
kereta.	Teman-teman	saya	pun	panik	khawatir	dengan	keadaan	saya.

Dalam	hati	sayapun	hanya	bisa	berdzikir	dan	saya	ber�ikir	jika	saya	diaaniaya	saya	akan	memperpanjang	
kasus	ini	ke	ranah	hukum.	terlihat	para	petugas	keamanan	kereta	sangat	emosi	terhadap	saya.	Saya	pun	
berusaha	tetap	tenang	dan	staycool	untuk	menjawab	dan	mencairkan	susana	panas	di	kereta	tersebut.

Singkat	cerita	saya	pun	mendapatkan	kata	sepakat	oleh	crew	ka	tersebut,	dan	dengan	sadar	saya	bilang	
bahwa	rombongan	teman-teman	saya	masih	ada	di	perjalanan	kereta	selanjutnya.	Hingga	Kondektur	itu	
Menelfon	kepala	stasiun	Malang	agar	siaga	karena	takut	di	komplain	oleh	teman-teman	saya	di	KJR	dan	
KTR.

Ketika	kereta	hampir	sampai	di	stasiun	jatinegara,	sayapun	turun	dari	kereta.	tidak	lama	saya	turun	dari	
kereta,	Saya	di	tlp	oleh	Kepala	Stasiun	Pasar	senen	untuk	menjelaskan	kronologisnya	dan	saya	jelaskan	
kembali	 kronologis	 kejadian	 tersebut.	 Tak	 lama	benar	 saja	 semua	Crew	KA	Tersebut	 terkena	 sanksi	
karena	ocehan	saya	di	twitter	tsb.	semua	Crew	Ka	tsb	Di	groundeed	tidak	boleh	bertugas	segera	diberikan	
sanksi	dan		dikembalikan	ke	Malang.

Dua	hari	kemudian	saya	mendapatkan	kabar	melalui	telepon	dari	petugas	keamanan	kereta	tersebut	
mengabarkan	bahwa	saya	diminta	tanggung	jawab	karena	7	orang	dari	Mereka	DIPECAT,	(diberhentikan)	
1	orang	dilarang	bertugas,	1	orang	di	berikan	sanksi	Skorsing!

Selama	beberapa	minggu	saya	pun	terus-menerus	mendapatkan	ancaman,	saya	pun	hanya	berdoa	agar	
mereka	yang	dipecat	mendapatkan	pekerjaan	lebih	baik	dari	itu.	mereka	pun	berbicara	akan	mencari	dan	
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berusaha	untuk	membunuh	saya.

Singkat	 cerita,	 ketika	 teman-teman	 saya	 pulang	 dan	 sampai	 stasiun	 malang,	 area	 stasiun	 sangat	 di	
perketat.	petugas	melalui	pengeras	suara	untuk	melarang	siapapun	merokok	di	area	tersebut,	baik	di	
stasiun	maupun	di	rangkaian	kereta.	Dan	selama	di	rangkaian	kereta	petugas-petugas	tersebut	selalu	
berpatroli	agar	tidak	merokok	dan	langsung	memberikan	sanksi	tegas	bagi	orang	yang	merokok	di	area	
tersebut.

Terima	 kasih	 PT	 KAI	 karena	 sangat	 cepat	 merespon	 keluhan	 penumpangnya	 dan	 memberikan	
kenyamanan	kepada	penumpangnya.	MAJU	TERUS	PT	KAI

Semoga	orang-orang	yang	di	berhentikan	mendapatkan	pelajaran	yang	sangat	baik	dan	 juga	semoga	
mendapatkan	pekerjaan	yang	lebih	layak	lagi.

Kata	Kunci:	
PROGRAM	DUKUNGAN	KESEHATAN	MASYARAKAT	MELALUI	KEGIATAN	TIDAK	MEROKOK	DI	
DALAM	RUMAH
	 Mohammad	Hazyar	Arumbinang
	 Universitas	Muhammadiyah	Yogyakarta

Pada	pengabdian	Program	Dukungan	Kesehatan	Masyarakat	Melalui	Kegiatan	Tidak	Merokok	di	Dalam	
Rumah,	penulis	mengharapkan	kepada	masyarakat	perokok	agar	sadar	terhadap	bahayanya	merokok	
serta	dampak	yang	ditimbulkan	dari	asap	rokok	bagi	lingkungan	sekitar,	keluarga,	dan	diri	sendiri.	Di	
Indonesia,	rokok	telah	menyebar	ke	berbagai	kalangan	mulai	dariusia	muda	hingga	lanjut	usia,	hal	ini	
menunjukkan	bahwa	frekuensi	jumlah	perokok	di	Negara	kita	sangatlah	besar.	Bahkan	Indonesia	menjadi	
Negara	 pengkonsumsi	 rokok	 terbesar	 keempat	 setelah	 Amerika,	 China,	 dan	 Rusia.	 Besarnya	
permasalahan	 rokok	menjadikan	 sebuah	 perhatian	 khusus	 bagi	 para	 pemerhati	 rokok	 dan	 program	
program	kesehatan	di	tingkat	pemerintah	maupun	non-pemerintah	serta	lembaga	terkait	lainnya	untuk	
lebih	meningkatkan	efekti�itas	program	dan	pengembangan	yang	lebih	terarah	sesuai	dengan	kebutuhan	
di	masyarakat.	Disamping	itu	efek	yang	ditimbulkan	oleh	rokok	tidak	hanya	pada	perokok	itu	sendiri	atau	
sering	juga	disebut	sebagai	perokok	aktif,	namun	juga	akan	berdampak	besar	pada	perokok	pasif,	yakni	
orang	 orang	 yang	 ada	 disekitar	 perokok	 yang	 secara	 tidak	 langsung	 menghirup	 asap	 rokok	 yang	
ditimbulkan	dari	perokok	aktif.	Langkah	awal	yang	bisa	dilakukan	agar	masyarakat	sadar	akan	bahaya	
rokok	 salah	 satunya	 adalah	 berawal	 dari	 lingkungan	 keluarga,	 yakni	 rumah.	 Dari	 rumah	 ini	 tingkat	
kesadaran	masyarakat	akan	bahaya	rokok	terhadap	kesehatan	dan	lingkungan	sekitar	bisa	dilakukan	
dengan	cara	tidak	merokok	di	dalam	rumah.	Program	dukungan	kesehatan	kepada	masyarakat	untuk	
tidak	merokok	di	dalam	rumah	 ini	menggunakan	metode	pendekatan	edukatif	kekeluargaan	dimana	
metode	ini	merupakan	pendekatan	melalui	keluarga.	Misalnya	anak	yang	orangtuanya	merokok	dapat	
memberikan	penjelasan	dan	edukasi	terhadap	orangtuanya	terhadap	bahaya	merokok.	Oleh	karena	itu	
dalam	pengabdian	ini	pula,	luaran	yang	diharapkan	penulis	adalah	luaran	yang	berupa	perubahan	gaya	
hidup	yang	biasanya	merokok	di	dalam	rumah	untuk	tidak	merokok	di	dalam	rumah,	serta	sebuah	karya	
buku	tentang	bahanya	merokok.	

Kata	Kunci:	rokok,	bahaya,	rumah,	kesehatan,	keluarga
PENGUATAN	PERATURAN	DAERAH	KAWASAN	TANPA	ROKOK	DI	KOTA	SURABAYA
	 Daniel	Christanto,	S.KM
	 Tobacco	Control	Support	Center	(TCSC)	IAKMI	Jatim

Pada	dasarnya	rokok	merupakan	zat	adiktif	nonpsikotropika	yang	dapat	menimpulkan	efek	candu	baik	
�isik	maupun	psikis	bagi	yang	mengkonsumsinya.	Cara	kerja	rokok	dalam	merusak	tubuh	manusia	terjadi	
ketika	rokok	telah	terbakar	dalam	suhu	70ºC	pada	ujung	rokok	dan	60ºC	pada	bagian	tengah	batang	
rokok.	Panas	ini	akan	merubah	gulungan	tembakau	yang	ada	didalamya	 	menjadi	asap	beracun	yang	
mengndung	nikotin,	tar	dan	karbonmonoksida	yang	akan	terhirup	masuk	bersama	udara	ke	dalam	paru-
paru	dan	akan	mengalir	ke	dalam	darah	secara	sistemik	sehingga	seluruh	sel-sel	tubuh	akan	ikut	teracuni.	
Berdasarkan	 jenis	 perokok	 terdapat	 dua	 jenis	 perokok	 yang	 kita	 ketahui	 yaitu	 perokok	 aktif	 yang	
menghisap	rokoknya	sendiri	dan	perokok	pasif	yang	menghirup	asap	rokok	yang	dikeluarkan	oleh	orang	
lain.	Berdasarkan	risiko	nya	tentu	perokok	pasif	lebih	berisiko.

Sudah	banyak	penelitian	 ilmiah	yang	membuktikan	bahwa	penggunaan	tembakau	menjadi	penyebab	
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penyakit	yang	berakhir	kepada	kematian.	Tahun	2001	sebanyak	9,2%	dari	3320	kematian	di	Indonesia	
disebabkan	penyakit	akibat	rokok.	Pada	Tahun	2008	Pemerintah	Kota	Surabaya	membuat	Perda	Kota	
Surabaya	Nomor	5	tahun	2008	tentang	Kawasan	Tanpa	Rokok	dan	Kawasan	Terbatas	Merokok	dengan	
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tujuan	melindungi	warga	kota	Surabaya	dari	paparan	asap	rokok	dari	perokok	pasif.	Namun	Peraturan	
Daerah	ini	masih	dinilai	kurang	efektif	dimana	masih	banyak	pelanggaran	yang	terjadi	dimana	orang	
masih	 bebas	merokok	di	 dalam	gedung.	 Terdapat	 kata	 “Kawasan	Terbatas	Merokok”	 yang	membuat	
institusi	 harus	 mengeluarkan	 dana	 ekstra	 untuk	 membuat	 ruangan	 khusus	 merokok.	 Pada	 saat	
berlakunya	UU	No.	36	Tahun	2009	tentang	Kesehatan	dapat	diperhatikan	bahwa	tidak	ada	kata	“Kawasan	
Terbatas	 Merokok”	 tetapi	 “Kawasan	 Tanpa	 Rokok”	 yang	 artinya	 100%	 tidak	 boleh	 ada	 orang	 yang	
merokok	di	lokasi	KTR	dan	institusi	tidak	perlu	menyediakan	tempat	khusu	merokok.	Bila	orang	ingin	
merokok	harus	diluar	area	KTR.	Hal	ini	yang	membuat	Pusat	Advokasi	Pengendalian	Tembakau	(TCSC)	
IAKMI	 Jatim	membuat	beberapa	kegiatan	yang	meliputi	penelitian	dan	advokasi	dengan	pemerintah	
daerah	yang	bertujuan	untuk	menggagas	amandemen	Perda	Kota	Surabaya	Nomor	5	Tahun	2008	yang	
sudah	tidak	sesuai	dengan	UU	No	36	tahun	2009	tentang	Kesehatan.

Pada	Tahun	2015	Pusat	Advokasi	Pengendalian	Tembakau	(TCSC)	IAKMI	Jatim	melakukan	serangkaian	
penelitian	dan	sosialisasi	diantaranya	adalah	survei	opini	publik	tentang	kawasan	tanpa	rokok	100%	
yang	dilakukan	 selama	Bulan	 januari	hingga	Februari	Tahun	2015	yang	dilakukan	 secara	 random	di	
seluruh	kawasan	Kota	Srabaya.	Hasilnya	adalah	Sebanyak	91,41%	responden	yang	kebanyakan	kaum	
perempuan	menyatakan	mendukung	penerapan	Perda	Kawasan	Tanpa	Rokok	100%.	Hasil	survei	ini	juga	
telah	 disosialisasikan	 melalui	 forum	 focus	 group	 discussion	 (FGD)	 yang	 dihadiri	 perwakilan	 dari	
pemerintahan,	pendidikan,	organisasi	profesi,	kesehatan,	dan	pers.	Selain	survei	opini	publik	TCSC	Jatim	
juga	melakukan	benchmarking	untuk	mempelajari	penerapan	Perda	KTR	di	kota	lain	serta	penelitian	
kualitatif	 berupa	 pengukuran	 kualitas	 udara	 di	 100	 tempat	 yang	 tersebar	 di	 Kota	 Surabaya.	Melalui	
kegiatan	ini	Pusat	Advokasi	Pengendalian	Tembakau	(TCSC)	IAKMI	Jatim	dapat	menyumbang	wacana	
ilmiah	kepada	Pemerintah	Kota	Surabaya	agar	tercapainya	amandemen	Perda	KTR	Kota	Surabaya.

Kata	Kunci:	
STUDI	EFEKTIVITAS	PENERAPAN	KEBIJAKAN	KAWASAN	TANPA	ROKOK	SEBAGAI	ALTERNATIF	
PENGENDALIAN	TEMBAKAU	DI	FAKULTAS	ILMU	KESEHATAN	UNIVERSITAS	SILIWANGI
	 Siti	Rahma	Fauziah,	SKM,	Winy	Rizki,	SKM
	 NO	Advertising	Tobacco	Industry	(NOATI),	Health	Community

Latar	Belakang:	Regulasi	dan	kebijakan	pengendalian	tembakau	di	Indonesia	masih	jauh	dipatuhi	baik	
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oleh	 industri	 rokok	 maupun	 masyarakat	 sebagai	 korban	 dari	 rokok	 tersebut.	 Meskipun	 merokok	
disebagaian	daerah	di	Indonesia	sudah	tidak	diperbolehkan	di	kantor	pemerintahan,	fasilitas	kesehatan	
dan	instansi	pendidikan,	regulasi	pengendalian	tembakau	belum	dilaksanakan	sepenuhnya	terutama	di	
perguruan	 tinggi	 sebagai	 instansi	 pendidikan	 seperti	 di	 Universitas	 meskipun	 kebijakan	 terkait	
pengendalian	tembakau	sudah	diberlakukan	melalui	Surat	Keputusan	(SK)	Salah	satu	alternatif	yang	
cukup	layak	diterapkan	di	Indonesia	dengan	menimbang	bahwa	kebijakan	tersebut	dapat	dimulai	dari	
institusi	 atau	 pemerintah	 lokal	 adalah	 melaksanakan	 KTR.	 KTR	 adalah	 ruangan	 atau	 area	 yang	
dinyatakan	dilarang	untuk	kegiatan	produksi,	penjualan,	 iklan,	promosi	dan	atau	penggunaan	rokok.	
Fakultas	 Ilmu	 Kesehatan	 Universitas	 Siliwangi	 merupakan	 salah	 satu	 institusi	 yang	 menerapkan	
kebijakan	yang	menghasilkan	SK	KTR.	Melalui	 kebijakan	 tersebut	mengatur	untuk	 tidak	merokok	di	
sekitar	gedung,	tidak	ada	lagi	perokok	pasif	dan	diharapkan	jumlah	perokok	aktif	semakin	berkurang.	
Tujuan	 penelitian	 ini	 untuk	 mengukur	 efekti�itas	 kebijakan	 KTR	 sebagai	 alternatif	 pengendalian	
tembakau	di	kawasan	Fakultas	Ilmu	Kesehatan	Universitas	Siliwangi.	

Metode:	 Penelitian	 ini	 dilakukan	 menggunakan	 metode	 kualitatif	 dengan	 design	 explanatory.	 Data	
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dikumpulkan	 melalui	 wawancara	 mendalam	 sebagai	 informan	 adalah	 mahasiswa	 Fakultas	 Ilmu	
Kesehatan	 Universitas	 Siliwangi,	 sedangkan	 data	 diperoleh	 melalui	 dokumen	 yang	 terkait	 dengan	
pelaksanaan	KTR.	

Hasil:	Hasil	penelitian	diperoleh	bahwa	adanya	perubahan	sikap,	respon	positif	terhadap	kebijakan	yang	
diterapkan.	Kebijakan	yang	dibuat	yakni	tidak	merokok	di	area	gedung	FIK,	tidak	menerima	sponsor	baik	
berupa	jasa	atau	materi	dari	rokok	dan	tidak	menerima	beasiswa	rokok.	Selain	itu,	dibuatkannya	banner-
banner	 KTR	 sebagai	 media	 publikasi	 di	 lingkungan	 kampus.	 Adanya	 tim	 monitoring	 dan	 evaluasi	
(MONEV)	khusus	peningkatan	efektivitas	KTR	dan	sanksi	yang	dibebankan.	Hasil	wawancara	terhadap	
15	 mahasiswa	 menunjukkan	 adanya	 pengurangan	 tingkat	 perokok	 di	 area	 kampus	 melalui	 media	
publikasi	KTR,	mereka	mampu	mengurangi	kuantitas	merokok	dari	biasanya,	mewujudkan	kampus	yang	
bersih	dari	asap	rokok,	mencegah	perokok	pasif	dan	menciptakan	FIK	sebagai	Fakultas	Percontohan	yang	
bebas	dari	asap	rokok.	Kesimpulan	dari	penelitian	ini	yakni	KTR	sebagai	media	pengendalian	tembakau	
sangatlah	efektif	khususnya	di	lingkungan	instansi	pendidikan.	100%	responden	menyampaikan	bahwa	
adanya	kebijakan	KTR	membantu	mengurangi	tingkat	merokok	setiap	harinya.	Responden	perokok	pasif	
sangatlah	terbantu	dengan	adanya	kebijakan	tersebut.	

Kata	Kunci:	Kawasan	Tanpa	Rokok,	institusi	pendidikan,	pengendalian	tembakau
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MELAWAN	IKLAN	ROKOK	DENGAN	PENDEKATAN	BERBEDA
	 Jessica	Harlina,	S.Sn
	 Universitas	Pelita	Harapan

Generasi	muda	adalah	korban	dari	tidak	adanya	regulasi	yang	ketat	dari	produk	tembakau	di	Indonesia.	
Iklan,	promosi,	dan	sponsorship	produk	rokok	secara	besar-besaran	masih	diperbolehkan	di	semua	lini	
media	dan	periklanan	Indonesia.	Dengan	visualisasi	yang	menarik	dari	kemasan	dan	promosi	produk	
rokok,	 harganya	 yang	 sangat	 murah,	 menyebabkan	 banyak	 sekali	 anak	 muda	 yang	 bersedia	 untuk	
mencoba	mengkonsumsi	rokok	dan	terperangkap	dalam	kecanduan	nikotin.

Iklan,	promosi,	dan	sponsorship	dari	produk	rokok	yang	dilakukan	di	Indonesia	adalah	sangat	berbahaya.	
Kegiatan,	events,	dan	visualisasi	yang	dilaksanakan	benar-benar	menyasar	kepada	anak	muda.	Hal	ini	
dilakukan	industri	rokok	untuk	melibatkan	mereka	agar	melihat	rokok	sebagai	produk	yang	positif,	serta	
untuk	menjadikan	mereka	konsumen	setia.	Kegiatan	yang	dijadikan	alat	promosi	oleh	industri	rokok	
antara	lain	adalah	konser	musik,	pencarian	bakat,	game,	 fesyen,	dan	lain	sebagainya	untuk	menutupi	
keburukan	rokok	dengan	kegiatan	positif	khas	anak	muda.	Dan	cara	ini	terbukti	sukses	dengan	adanya	
data	resmi	mengenai	jumlah	perokok	pemula	di	Indonesia:	Pada	tahun	1995	hanya	7%	dari	anak-anak	
muda	merokok	di	Indonesia,	sementara	pada	tahun	2010	meningkat	menjadi	20%.	Prevalensi	merokok	
dari	anak	muda	meningkat	hampir	tiga	kali	lipat	selama	periode	tersebut.	Remaja	laki-laki,	pada	tahun	
1995	prevalensi	merokok	sebanyak	14%	dan	meningkat	menjadi	38%	pada	tahun	2010,	yang	artinya	
meningkat	lebih	dari	dua	kali	lipat.	Dan	Remaja	Perempuan,	pada	tahun	1995	prevalensi	merokoknya	
dari	0,3%,	pada	tahun	2010	meningkat	menjadi	0,9%,	yang	artinya	meningkat	tiga	kali	lipat.	(Susenas	
tahun	1995,	2001,	DAN	2004;	Riskesdas	2007	dan	2010)

Untuk	melawan	 iklan	kampanye	dari	 industri	 rokok,	LSM	CISDI	 -	Center	For	 Innitiatives	Strategis	di	
Indonesia	melakukan	proyek	bernama	Generasi	Kreatif:	Penggerak	Nusantara	yang	melakukan	hal	yang	
sama	dengan	yang	dilakukan	oleh	industri	rokok,	yaitu	kegiatan	menarik	dan	visualisasi	bercitra	positif	
untuk	anak	muda,	dengan	pendekatan	soft	approach	seperti	permainan	kartu,	pameran,	game,	kegiatan	
kreatif,	namun	memiliki	pesan	yang	terbalik	dari	industri	rokok	yaitu	keburukan	rokok,	dan	citra	positif	
dari	 tanpa	 rokok.	 Cara	 ini	 lebih	 efektif	 daripada	 hanya	 memberikan	 pendidikan	 konservatif,	
menggunakan	 pendekatan	 akan	menarik	 dan	membuat	 anak-anak	muda	 Indonesia	menjadi	 bangga	
bebas	dari	perangkap	kecanduan	rokok	yang	menipu	mereka.	Cara	seperti	 ini,	dapat	menyelamatkan	
anak-anak	muda	Indonesia	dari	kecanduan	rokok,	karena	tidak	hanya	menyentuh	sisi	rasional	mereka,	
tetapi	juga	sisi	emosional	mereka,	agak	mereka	mencapai	apa	cita-cita	mereka	tanpa	menjadi	perokok.

Kata	Kunci:	
BAGAIMANA	IKLAN	BAHAYA	ASAP	ROKOK	MEMPENGARUHI	KEPATUHAN	UNTUK	TIDAK	
MEROKOK	DI	DALAM	RUMAH?
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	 Winy	Rizki,	SKM
	 Health	Community

Latar	Belakang:	Media	massa	adalah	sarana	untuk	menyampaikan	berbagai	macam	informasi	kepada	
masyarakat.	Media	massa	mempunyai	 berbagai	macam	bentuk,	 salah	 satu	bentuk	dari	media	massa	
adalah	 iklan.	 Pada	 dasarnya	 setiap	 iklan	 menampilkan	 produknya	 untuk	 menarik	 konsumen	 agar	
menggunakan	 produk	 yang	 ditawarkan	 dari	 iklan	 tersebut.	 Iklan	 rokok	 mempunyai	 tujuan	 untuk	
mempengaruhi	dan	membujuk	masyarakat	agar	menggunakan	produk	yang	ditawarkan.	Adanya	iklan	
rokok	 tersebut	 semakin	 meningkatkan	 keberadaan	 rokok	 di	 masyarakat.	 Untuk	 meningkatkan	
pengetahuan	 dan	 edukasi	 masyarakat	 mengenai	 bahaya	 merokok	 dan	 bahaya	 bagi	 perokok	 pasif,	
diperlukan	media	edukasi	yang	berupa	iklan	bahaya	asap	rokok.	

Tujuan:	Penelitian	ini	untuk	melihat	bagaimana	dampak	iklan	bahaya	asap	rokok	yang	ada	di	masyarakat	
kaitan	dengan	kepatuhan	untuk	tidak	merokok	di	dalam	rumah.	

Metode:	Penelitian	ini	termasuk	penelitian	kualitatif	dengan	case	study.	Jumlah	sampel	sebanyak	22	yaitu	
anggota	Pokgiat,	tokoh	masyarakat,	perokok	aktif	dan	pasif	yang	berada	di	Dusun	Karet	Pleret	Bantul	
Yogyakarta.	Penelitian	ini	dilakukan	selama	bulan	Februari	2015.

Hasil:	 Penelitian	 diperoleh	 bahwa	 iklan	 bahaya	 asap	 rokok	 mampu	 mempengaruhi	 pengetahuan	
masyarakat	mengenai	bahaya	asap	rokok,	seluruh	responden	yang	diteliti	memiliki	pengetahuan	baik	
mengenai	bahaya	asap	rokok	setelah	melihat	iklan	tersebut.	Adanya	iklan	bahaya	asap	rokok	memberi	
dorongan	kepada	perokok	aktif	untuk	berperilaku	merokok	tidak	di	dalam	rumah.	Keseluruhan	perokok	
aktif	sudah	berperilaku	merokok	di	luar	rumah.	Iklan	bahaya	asap	rokok	belum	memiliki	dampak	untuk	
mengurangi	konsumsi	rokok	harian.	Hanya	69%	total	responden	yang	memiliki	motivasi	bahwa	iklan	
mempengaruhi	pengurangan	konsumsi	merokok.	Iklan	ini	sebagai	pemicu	positif	kepatuhan	untuk	tidak	
merokok	di	dalam	rumah	di	Dusun	Karet	Pleret	Bantul.	

Kesimpulan:	 Adanya	 iklan	 bahaya	 asap	 rokok	 yang	 ada	 di	 masyarakat	 mampu	 mempengaruhi	
pengetahuan,	sikap	dan	mempengaruhi	kepatuhan	untuk	tidak	merokok	di	dalam	rumah.

Kata	Kunc	i:	iklan	bahaya	rokok,	merokok	di	luar	rumah	,	perokok	pasif,	pengendalian	tembakau
PENGARUH	FREKUENSI	MENONTON	TELEVISI	DENGAN	AKTIVITAS	MEROKOK

		 Sekar	Tina	Amiaty	Naro	Putridan	Dian	Puspa	Riana
	 Program	Pascasarjana	Fakultas	Kesehatan	Masyarakat	Universitas	Indonesia
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Televisi	merupakan	salah	satu	media	informasi	yang	banyak	dimiliki	oleh	masyarakat.	Menonton	televisi	
menjadi	 sebuah	 aktivitas	 keluarga,	 dimana	 ruang	 yang	 digunakan	 memiliki	 keterbatasan	 sehingga	
mempengaruhi	seseorang	untuk	tidak	merokok.	Penelitian	ini	bertujuan	untuk	mengetahui	pengaruh	
antara	frekuensi	menonton	televisi	dengan	aktivitas	merokok	dengan	menggunakan	data	sekuder	dari	
Survei	Demogra�i	dan	Kesehatan	Indonesia	Tahun	2012.	Kesimpulan	dari	penelitian	ini	menunjukan	hasil	
yang	signi�ikan	(P	Value	=	0.005),	bahwa	terdapat	pengaruh	antara	frekuensi	menonton	televisi	dengan	
aktivitas	merokok.	Hasil	analisis	didapatkan	OR=0.52,	artinya	seseorang	yang	jarang	menonton	televisi	
memiliki	 risiko	 0.52	 kali	 lebih	 besar	 untuk	 merokok	 dibandingkan	 dengan	 seseorang	 yang	 sering	
menonton	televisi.	Kebiasaan	merokok	dapat	timbul	karena	minimnya	aktivitas	lain	seperti	menonton	
televisi	sehingga	mereka	yang	merokok	lebih	memilih	untuk	keluar	rumah.

Kata	Kunci	:	aktivitas,	rokok,	televisi,	media
STOP	MEROKOK	DENGAN	KEBIJAKAN	PEMERINTAH
	 Haris	Chaebar
	 Universitas	Muhammadiyah	Yogyakarta

Pemerintah	 Indonesia	 berupaya	menurunkan	 konsumsi	 rokok,	 namun	 adanya	 roda	 ekonomi	 dalam	
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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.

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:
GAYA	HIDUP	TERHADAP	PERILAKU	MEROKOK	SISWI	SMA	XY	DI	KOTA	MEDAN
	 Putra	Apriadi	Siregar,	SKM
	 Universitas	Sumatera	Utara

Latar	 Belakang:	 Gaya	 hidup	 setiap	 kelompok	 akan	mempunyai	 ciri-ciri	 unit	 tersendiri.	 Jika	 terjadi	
perubahan	gaya	hidup	dalam	suatu	kelompok	maka	akan	memberikan	dampak	yang	luas	pada	berbagai	
aspek.	Sekolah	X	merupakan	salah	satu	sekolah	yang	terletak	di	tengah	Kota	Medan	yang	strategis	untuk	
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mendapatkan	 informasi	 tentang	 rokok	misalnya	 dari	 baliho	 dan	 spanduk	 yang	 ada	 dijalan.	 Perilaku	
merokok	masih	dipandangA� 		akan	meningkatkan	harga	diri	dan	daya	tarik	serta	sudah	menjadi	aktivitas,	
minat	dan	opini	bahwa	siswi	boleh	memiliki	perilaku	merokok.

Metode:	 Jenis	 penelitian	 ini	 adalah	 studi	 cross	 sectional	 untuk	 mengetahui	 pengaruh	 gaya	 hidup	
terhadap	perilaku	merokok	siswi.	Pengambilan	sampel	menggunakan	kriteria	purposive	sampling	bahwa	
siswi	yang	merokok	aktif	di	SMA	X	Kota	Medan	A� 	sebanyak	30	orang	siswi.Gaya	hidup	(aktivitas,	minat,	
opini)	responden,	perilaku	merokok	diukur	dengan	metode	skoring	terhadap	kuesioner.	analisis	bivariat	
akan	menggunakan	uji	chi-square	pada	taraf	kepercayaan	95%,	analisis	multivariate	akan	menggunakan	
uji	regresi	logistik	binomial	dengan	taraf	kepercayaan	95%.

Analisis	Data:	Hasil	penelitian	ini	menunjukkan	bahwa	variabel	independen	adalah	tiga	komponen	gaya	
hidup	 (Kegiatan,	 Minat,	 Opini)	 memiliki	 nilai	 p	 <0,05	 sehingga	 tiga	 variabel	 independen	 memiliki	
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pengaruh	signi�ikan	terhadap	merokok	perilaku	siswa.	Perilaku	siswi	di	SMA	X	Kota	Medan	mayoritas	
dalam	 kategori	 perilaku	 merokok	 berat	 58,1%.Gaya	 hidup	 dapat	 berupa	 variabel	 opini	 69,61	 kali	
berpengaruh	terhadap	perilaku	merokok	siswi	SMA,	variabel	minat	19,133	kali	berpengaruh	terhadap	
perilaku	merokok	siswi	SMA,	variabel	aktivitas	20,295	kali	berpengaruh	 terhadap	perilaku	merokok	
siswi	SMA

Kesimpulan:	Perilaku	merokok	siswi	di	SMA	X	dalam	kategori	berat	dominan	dipengaruhi	oleh	opini	
yang	baik	tentang	perilaku	merokokA� 	 	meskipun	terdapat	gaya	hidup	seperti	minat	dan	kegiatan	yang	
mendukung	perilaku	merokok	 siswi.	 Opini	 yang	mendukung	perilaku	merokok	dapat	 terjadi	 karena	
kurangnya	informasi	tentang	bahaya	rokok	yang	diberikan	pihak	sekolah	baik	dalam	pelajaran	maupun	
dalam	bentuk	poster,	spanduk	tentang	bahaya	rokok	serta	didukung	dengan	adanya	ketersediaan	rokok	
yang	dijual	kepada	murid	sekolah.

Kata	Kunci:	Gaya	Hidup,	Perilaku	Merokok,	Siswi
BENCHMARK	MODEL	PENGEMBANGAN	ORGANISASI	UNTUK	KINERJA	TOBACCO	CONTROL	DI	
INDONESIA	(BEST	PRACTICE	UNTUK	DENORMALISASI	DAN	INTERFENSI	INDUSTRI	ROKOK)
	 Dr.	Syaiful	Hifni,	Drs.Ec.	M.Si,	AK,	CA
	 FEB	Universitas	Lambung	Mangkurat

Tujuan	 penulisan	 ini	 adalah	 untuk	mendeskripsikan	 aspek-aspek	 pengembangan	 organisasi	 sebagai	
model	normatif	yang	menjadi	benchmark	dalam	mencapai	kinerja	pengendalian	tembakau	di	Indonesia	
dengan	 denormalisasi	 Industri	 Rokok	 dan	 counter	 terhadap	 interfensi	 industri	 rokok.	 Deskripsi	
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dilakukan	 pada	 model	 pengembangan	 organisasi	 yang	 meliputi	 konteks	 strategik	 (SWOT)	 analysis,	
konteks	 sosial,	 konteks	 administratif,	 dan	 konteks	 teknik.	 Subjek	 kajian	 adalah	 pada	 perspektif	
government,	 private	 dan	 socio	 di	 Indonesia.	 Benchmark	 model	 sebagai	 acuan	 pilihan	 strategi	 dari	
pelaksanaan	sistem	pengendalian	tembakau	yang	sudah,	dan	sedang	diterapkan	di	Indonesia.Deskripsi	
model	menunjukkan	kebutuhan	identi�ikasi	peranan	manajemen	resiko	yang	diperlukan	dalam	menekan	
dampak	 negatif	 dalam	pencapaian	 tujuan	 pengendalian	 tembakau	melalui	 peran	 TCSC	 di	 Indonesia.	
Kejelasan	 tujuan	 dan	 proses	 pengendalian	 tembakau	 memiliki	 hambatan	 strategik,	 yaitu:	 (i)	 Visi	
Pemerintah	sebagai	agent	of	development	yang	belum	memiliki	kesesuaian	dengan	kebutuhan	visi	TCSC	
dalam	pengendalian	 tembakau	secara	substantif,	yaitu	peran	regulator	yang	menghasilkan	acuan	UU	
terkait	komoditi	tembakau	yang	masih	sangat	mendukung	eksistensi	industri	tembakau	di	Indonesia,	dan	
memperkuat	adanya	interference	industri	tembakau;	(ii)	Pemerintah	belum	melakukan	program	yang	
substantive	 dan	 fundamental	 dalam	 denormalisasi	 industri	 rokok,	 justi�ikasi	 produk	 rokok	 sebagai	
produk	abnormal,	 tidak	mengaksesi	FCTC;	 (iii)	Tujuan	TCSC	 tidak	didukung	secara	 strategic	melalui	
program	 dan	 kebijakan	 Pemerintah	 Pusat,	 pada	 Pemda	 yang	menerapkan	 KTR	masih	 tidak	 disertai	
peniadaan	iklan	rokok	di	daerah;	(iv)	Sasaran	pengedalian	melalui	PHW	tidak	efektif,	dan	tidak	ada	sifat	
kepatuhan	dari	keperilakuan	stakeholders	terkait,	karena	sifat	regulasi	yang	tidak	bersifat	punitive/ex-
post.	 Dalam	 konteks	 hambatan	 administratif,	 menujukkan	 belum	 berperannya	 pemerintah	 sebagai	
regulator	yang	memenuhi	asas	keadilan,	peran	manajerial	yang	belum	optimal	dalam	mengidenti�ikasi	
dan	mengelola	resiko	kesehatan	dan	keselamatan	dari	dampak	adiktif	rokok,	seperti	hambatan	dalam:	(i)	
media	 informasi	 dan	 jalur	 arus	 informasi	 masih	 dikendalikan	 tobacco	 industry,	 (ii)	 kebijaksanaan,	
prosedur,	instruksi	PHW,	dan	pelaporannya	yang	belum	efektif,	(iii)	Administrasi	scorekeeping	manfaat	
ekonomik	<	beban	 ekonomik	 atas	 tobacco	 industry	 di	 Indonesia	 belum	dilembagakan	pelaporannya.	
Industri	tembakau	seharusnya	masuk	katagori	negative	economic	activity.	Konteks	hambatan	sosial,	yaitu	
belum	ada	sinergi	dalam	keterlibatan	orang-orang	dalam	organisasi	secara	melembaga	(para	penggiat	
pengendali	 tembakau	 dengan	 joint	 programme	 dengan	 komunitas	 anti	 narkoba),	 peranan	 serta	
hubungannya	satu	sama	lain	dalam	keutuhan	sistem	yang	mencakup	nilai,	norma,	tingkah	laku,	proses	
ganjaran	dan	hukuman.	Konteks	hambatan	teknik,	menunjukkan	pemerintah	belum	berperan	sebagai	
pelindung	warga	Negara	yang	baik	di	bidang	kesehatan.	Pemerintah	belum	dapat	memenuhi	perannya	
sebagai	 pengendali	 resiko	 yang	muncul	 dalam	 kegiatan	 tobacco	 control,	 dan	 dalam	 hubungan	 yang	
diperlukan	untuk	membentuk	poros	yang	paling	produktif	dari	peran	organisasi	TCSC.	Sistem	ini	meliputi	
fasilitasi	unsur-unsur	sarana	dan	prasarana,	perlengkapan	khusus,	proses	kerja,	metode	dan	prosedur,	
serta	informasi	yang	berorientasi	pada	kinerja	dan	berbagai	sarana	untuk	implementasinya.	



Buku	Program	2ⁿ�	ICTOH	2015		|		107

Implikasi	bench	mark	model	strategi	adalah	sebagai	best	practice	dalam	mendorong	denormalisasi	dan	
menekan	interference	atau	campur	tangan	industri	rokok	dalam	kebijakan	publik	di	Indonesia.	Bech	mark	
model	strategi	dibentuk	setelah	dilakukan	proses	menyeluruh	dalam	pengembangan	organisasi	TCSC,	
dengan	best	practice	yang	meliputi	disain	sistem	strategic,	sistem	sosial,	administrative,	dan	teknis,	yaitu:
1.	 Penaksiran	Resiko.	Merupakan	 pertimbangan	 yang	menyeluruh	 dan	 realistis	 tentang	 aspek-aspek	

pokok	organisasi	untuk	membentuk	satu	garis	dasar	atau	titik	A	yang	merupakan	kondisi	kekinian	
TCSC.	Berdasarkan	kondisi	inilah,	hasil-hasil	masa	mendatang	dari	TCSC	dinilai.

2.	 	Pemecahan	masalah	resiko	strategik.	Merupakan	keputusan	untuk	penyempurnaan	organisasi	TCSC	
tentang	apa	yang	akan	diusahakan,	menentukan	prioritas	untuk	itu,	dan	mengembangkan	 	rencana	
strategik	untuk	melaksanakannya.	Rencana	itu	merupakan	titik	B	dan	menguraikan	bagaimana	cara	
mencapainya.

3.		Implementasi	manajemen	resiko	tobacco	control.	Mulai	melaksanakan	perubahan-perubahan	dengan	
menggunakan	 teknik	 dan	 strategi	 khusus	 yang	mempertimbangkan	manajemen	 resiko	 organisasi	
TCSC,	 yang	 dibutuhkan	 untuk	 melaksanakan	 penyempurnaan	 yang	 direncanakan	 dalam	 fungsi	
organisasi	berskala	nasional	dan	akses	internasional.

4.	 	Evaluasi	Resiko	tobacco	control.	Merupakan	pendekatan	secara	berkala,	untuk	meninjau	hasil	yang	
dicapai,	dibandingkan	dengan	harapan	yang	ditetapkan,	meneliti	kemajuan	yang	sedang	berjalan,	dan	
juga	melakukan	 tinjauan	 secara	besar-besaran	yang	akan	memberi	 informasi	dimana	posisi	TCSC	
diantara	titik	A	dan	titik	B.	Dalam	lingkup	yang	lebih	luas,	tahap	evaluasi	dapat	menjadi	tahap	penilaian	
bagi	lingkaran	kegiatan	yang	baru.	

Kata	Kunci:	pengembangan	organisasi,	manajemen	resiko
FAKTOR-FAKTOR	YANG	BERHUBUNGAN	DENGAN	PERILAKU	MEROKOK	PADA	SISWA	DI	SMA	
SINAR	KASIH	KAB.	SINTANG	TAHUN	2013
	 Arip	Ambulan	Panjaitan,	SKM
	 Universitas	Diponegoro

Latar	Belakang:	Remaja	merupakan	salah	satu	populasi	tinggi	dalam	mengkonsumsi	rokok.	Tingginya	
kasus	kematian	karena	penyakit	yang	disebabkan	oleh	rokok.	Siswa	merupakan	jumlah	peokok	terbesar	
di	 Indonesia.	 Penelitian	 ini	 bertujuan	 untuk	 mengetahui	 faktor-faktor	 yang	 berhubungan	 dengan	
perilaku	merokok	pada	siswa	di	SMA	Sinar	Kasih	Sintang.

Metode:	Peneltian	ini	merupakan	penelitian	kuantitatif	menggunakan	rancangan	cross	sectional	dengan	
sampel	 sebanyak	 157	 siswa.	 Teknik	 pengumpulan	 data	 menggunakan	 kuesioner,	 analisis	 data	

PF-04Presentasi	Poster

menggunakan	analisis	univariat	dan	bivariat	menggunakan	uji	statistik	uji	chi	square.

Hasil:	Hasil	uji	statistik	menunjukkan	ada	hubungan	bermakna	antara	teman	sebaya	(p	value=0,000),	
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.

Kesimpulan:	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
FAKTOR-FAKTOR	YANG	MEMPENGARUHI	PERILAKU	MEROKOK	PADA	SISWA	SLTA	DI	
KABUPATEN	LEBAK
	 Eri	Rachmawati,	SKM
	 Universitas	Indonesia

Latar	Belakang:	Merokok	merupakan	masalah	kesehatan	pada	masyarakat	yang	merupakan	ancaman	
bagi	kesehatan	manusia	di	belahan	dunia	manapun.	Konsumsi	rokok	yang	terus	menerus	dapat	menjadi	
penyebab	terjadinya	penyakit	degeneratif	bahkan	dapat	mengakibatkan	kematian	yang	sebenarnya	bisa	
dicegah.	Tetapi	ironisnya,	setiap	tahun	terjadi	peningkatan	jumlah	perokok	diberbagai	kelompok	umur	
terutama	kelompok	usia	15-19	tahun.	Tujuan	dari	penelitian	 ini	yaitu	untuk	mendapatkan	 informasi	
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tentang	 tentang	 faktor-faktor	 yang	 mempengaruhi	 perilaku	 konsumsi	 merokok	 pada	 remaja	 yang	
diharapkan	 dapat	 bermanfaat	 sebagai	 bahan	 perencanaan	 program	 peningkatan	 kesehatan	 serta	
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evaluasi	keberhasilan	program	Perilaku	Hidup	Bersih	dan	Sehat	(PHBS).	

Metode:	Desain	penelitian	yang	dilakukan	adalah	cross	sectional	analysis	yang	mengambil	sampel	siswa	
SLTA	di	kabupaten	Lebak	berdasarkan	sampling	wilayah	(area	sampling).	Pengambilan	data	dilakukan	
melalui	wawancara	terhadap	siswa	dengan	bantuan	kuesioner,	sedangkan	analisis	data	melalui	analisis	
univariat	 untuk	 melihat	 distribusi	 responden	 baik	 berdasarkan	 kebiasaan	 merokok,	 jenis	 kelamin,	
pendidikan	 orang	 tua	 maupun	 pengetahuan	 bahaya	 merokok.	 Untuk	 mengetahui	 hubungan	 antar	
variabel	digunakan	analisis	bivariat	dengan	uji	chi	square.

Hasil:	Hasil	penelitian	menunjukan	bahwa	siswa	yang	merokok	proporsinya	lebih	tinggi	pada	kelompok	
laki-laki	(51,2%)	dan	secara	statistik	terdapat	pengaruh	antara	jenis	kelamin	kelamin	terhadap	perilaku	
merokok	 .	 Siswa	 yang	merokok	 dengan	 orang	 tua	 yang	 berpendidikan	 tinggi	 (72,5%),	 lebih	 banyak	
daripada	siswa	yang	merokok	dengan	orang	tua	yang	berpendidikan	rendah,	namun	secara	statistik	tidak	
ada	pengaruh	antara	tingkat	pendidikan	orang	tua	terhadap	perilaku	merokok	siswa.	Pada	kelompok	
siswa	yang	orang	tua/saudaranya	merokok	proporsinya	lebih	tinggi	(87,5%)	daripada	kelompok	siswa	
yang	orang	 tua/saudaranya	 tidak	merokok	dan	secara	statistik	 tidak	ada	pengaruh	antara	kebiasaan	
merokok	dalam	keluarga	terhadap	perilaku	merokok.	Siswa	yang	merokok	proporsinya	lebih	tinggi	pada	
kelompok	yang	memiliki	pengetahuan	yang	baik	tentang	bahaya	merokok	(82,1%)	dibandingkan	dengan	
kelompok	yang	memiliki	pengetahuan	kurang	(17,9%),	namun	secara	statistik	tidak	ada	pengaruh	antara	
pengetahuan	bahaya	merokok	terhadap	perilaku	merokok.

Kesimpulan:	Berdasarkan	hasil	penelitian	diatas	dapat	disimpulkan	proporsi	merokok	siswa	SLTA	di	
Kabupaten	 Lebak	 tergolong	 tinggi,	 karena	 itu	 perlu	 adanya	 penyuluhan	 yang	 lebih	 intensif	 tentang	
bahaya	merokok	di	kalangan	pelajar,	mulai	tingkat	Sekolah	Dasar	agar	dapat	mencegah	sedini	mungkin	
generasi	penerus	bangsa	menjadi	seorang	perokok.

Kata	Kunci:	perilaku	merokok,	siswa	SLTA,	Kabupaten	Lebak
GAMBARAN	PERILAKU	MEROKOK	PASIEN	KETERGANTUNGAN	NARKOTIKA	YANG	DI	
REHABILITASI	DI	PUSAT	TERAPI	DAN	REHABILITASI	BADAN	NARKOTIKA	NASIONAL	(BNN)	LIDO
	 Rico	Januar,	M.Kes(Epid)
	 Fakultas	Kesehatan	masyarakat	Universitas	Sriwijaya

Latar	 Belakang:	 Perilaku	 merokok	 merupakan	 salah	 satu	 perilaku	 berisiko	 untuk	 mengkonsumsi	
narkotika	dan	menyebabkan	masalah	kesehatan	yang	berdampak	besar	bagi	individu	dan	sosial.	Merokok	
juga	 seringkali	 disebut	 sebagai	 pintu	 masuk	 untuk	 mengkonsumsi	 narkotika,	 karena	 mengandung	
nikotin,	aseton	dan	zat	lain	yang	mengakibatkan	kecanduan.

Tujuan:	 Tujuan	 penelitian	 ini	 adalah	 mengetahui	 gambaran	 usia	 pertama	 kali	 merokok,	 frekuensi	
merokok	dan	lama	merokok	pasien	ketergantungan	narkotika	yang	direhabilitasi	di	Badan	Narkotika	
Nasional	Lido.

Metode:	 Penelitian	 ini	 menggunakan	 desain	 cross	 sectional	 dengan	 populasi	 seluruh	 pasien	 yang	
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direhabilitasi	di	Pusat	Terapi	dan	Rehabilitasi	Badan	Narkotika	Nasional	Lido.	Sampel	penelitian	adalah	
pasien	 yang	mengikuti	 rehabilitasi	 pada	 tahap	 induksi	 (detoksi�ikasi	 dan	 entry)	 dan	 tahap	 program	
(komunitas	terapeutik).

Hasil:	 Hasil	 menunjukkan	 bahwa	 seluruh	 subjek	 penelitian	 baik	 laki-laki	 maupun	 perempuan	
merupakan	perokok	aktif	dengan	rata-rata	usia	28	tahun	dan	range	usia	16-59	tahun.	Rata-rata	usia	
pertama	kali	merokok	responden	adalahA� 	 	15	tahun	dengan	range	6-30	tahun,	rata-rata	lama	merokok	
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adalah	13	tahun	dengan	range	2-51	tahun	dan	frekuensi	merokok	sering	(setiap	hari).

Kesimpulan:	Pengguna	narkotika	yang	direhabilitasi	mempunyai	riwayat	merokok	aktif	sejak	usia	dini	
dengan	frekuensi	merokok	setiap	hari.

Saran:	Untuk	mencegah	perilaku	merokok	sejak	dini	dan	berlanjut	menggunakan	narkotika	dianjurkan	
peran	penting	keluarga,	sekolah	dan	teman	sebaya	untuk	memberikan	informasi	yang	benar	dan	tepat	
tentang	bahaya	rokok	dan	dampak	besar	terhadap	individu	dan	sosial.

Kata	Kunci:	merokok,	dampak	dan	frekuensi
PENYELAMATAN	GENERASI	TIDAK	BERSALAH	DARI	DAMPAK	KOSUMSI	DAN	PAPARAN	ASAP	
ROKOK
	 Dede	Adi	Tama
	 Inisiator	Pengendalian	Tembakau.	(Inisiator	FCTC	Mataram)

Latar	Belakang:	Saat	ini	banyak	generasi	muda	kita	yang	masih	duduk	di	bangku	sekolah	telah	terkena	
dampak	dari	kosumsi	dan	paparan	asap	rokok.	Kondisi	ini	membuat	keperihatinan	dan	kecemasan	akan	
masa	depan	negeri	ini,	mengingat	remaja	dan	anak-anak	merupakan	pewaris	negeri	ini.	Oleh	karna	itu	
kita	harus	bersama-sama	menyelamatkan	generasi	kita	saat	dari	dampak	kosumsi	dan	paparan	asap	
rokok.	Apabila	masalah	ini	tetap	dibiarkan	begitu	saja	maka	generasi	kita	kedepan	akan	menjadi	generasi	
yang	sakit-sakitan.	Semua	permasalahan	ini	tidak	luput	dari	berbagai	macam	cara	para	pelaku	industri	
rokok	yang	mempengaruhi	generasi	muda.	Mulai	dari	iklan	rokok,	kemasan	yang	di	sesuaikan	dengan	
pergaulan	remaja	masa	kini,	pemberian	beasiswa,	hingga	menjadi	sponsor	dievent-event	sekolah	dan	
kegiatan	remaja.	

Sebagai	generasi	muda	yang	peduli,	saya	yang	tergabung	dalam	gerakan	muda	inisiator	pengendalian	
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tembakau.	Telah	melakukan	berbagai	upaya	untuk	menyelamatkan	generasi	muda	saat	ini	dari	dampak	
kosumsi	 dan	 paparan	 asap	 rokok.	 Dan	 saya	 juga	 mengajak	 berbagai	 macam	 komunitas-komunitas	
kepemudaan	 untuk	 turun	 langsung	 mengambil	 bagian	 untuk	 kita	 bersama-sama	 menyelamatkan	
generasi	muda	kita	saat	ini.	

Tantangan:	Dalam	mengimplementasikan	program,	bebagai	tantangan	telah	kami	hadapi	di	antaranya	:

a.	 Merokok	 tidak	hanya	menggrogoti	 kesehatan	 saja.	Tapi	 juga	mampu	merubah	pola	pikir	 generasi	
muda	kita	saat	ini.	Sangat	memperihatinkan	di	kalangan	generasi	kita	saat	ini	merokok	telah	menjadi	
gaya	hidup	tersendiri.	“kalau	tidak	merokok	lho	banci”,	“kalau	lho	tidak	merokok	gak	gaul”.	Ungkapan	
seperti	inilah	seperti	mantra	ajaib	kawan-kawan	muda	kita	untuk	mempengaruhi	kawan-kawan	yang	
lain.

b.	 Penjualan	 rokok	masih	 sangat	 bebas	 diperjual	 belikan	 untuk	 kalangan	 pelajar.	 Tidak	 hanya	 pada	
tingkat	 SLTA	 dan	 SLTP,	 siswa	 tingkat	 SD	 sudah	mengkosumsi	 rokok.	 Ironisnya	 lagi	 saat	 ini	 yang	
mengkosumsi	 rokok	 tak	 haya	 lagi	 bagi	 kaum	 laki-laki,	 kaum	wanitapun	 kini	 sangat	 banyak	 yang	
mengkosumsi	rokok.

c.	 Iklan	rokok	ada	di	mana-mana	yang	setiap	hari	ada	di	sekitar	kita,	Baik	melalui	media	sosial	maupun	
secara	langsung.

d.	 Di	tambah	lagi	masih	adanya	sikap	apatis	dari	pihak	pemerintah	kota	yang	membiarkan	iklan	rokok	
berada	 di	 fasilitas	 umum.	 Bahkan	 untuk	 pembangunan	 infra	 struktur	 saat	 ini	 pemerintah	
menggunakan	dana	CSR	dari	Industri	Rokok.

Target	Populasi:	Target	kita	saat	ini	ada	pada	kalangan	generasi	muda	yang	masih	duduk	di	bangku	
sekolah.	Melihat	tingginya	angka	kosumsi	rokok,	pelajar	merupakan	aset	penting	bangsa	yang	harus	kita	
selamatkan	dari	dampak	kosumsi	dan	paparan	asap	rokok.	Selain	target	kita	menyelamatkan	generasi	
muda	yang	telah	terkena	dampak	dari	kosumsi	rokok.	Target	kita	juga	menyelamatkan	generasi	kita	yang	
tidak	bersalah	dari	ajakan-ajakan	iklan	rokok.
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Lokasi	Geogra�is:	Lokasi	geogra�is	maupun	paling	strategis	ada	pada	lingkungan	sekolah	itu	sendiri.	
Karena	di	sekitar	lingkungan	sekolah	banyak	warung	yang	menyediakan	tempat	nongkrong	untuk	pelajar	
dan	 kawan-kawan	muda	 kita.	 Mereka	 banyak	menghabiskan	waktu	 di	 tempat	 tongkrongan	warung	
tersebut.	Duduk	begerombol	dan	merokok.

Intervensi:	Cara	menangani	tantangan	tersebut	ada	beberapa	cara	atau	metode	yang	kami	gunakan	di	
antaranya	:

a.	 Menggunakan	 metode	 teman	 sebaya.	 Melihat	 perkembangan	 remaja	 saat	 ini,	 lebih	 cendrung	
mendengarkan	teman	sebayanya	ketimbang	orang	 	yang	lebih	dewasa.	Kesempatan	inilah	yang	kita	
gunakan	 untuk	 mendekati	 remaja-remaja	 baik	 yang	 telah	 mengkosumsi	 maupun	 yang	 terkena	
dampak	dari	asap	rokok.	Kita	mengumpulkan	remaja-remaja	yang	juga	peduli	dengan	sesamnya	untuk	
kita	 memberikan	 informasi	 tentang	 kesehatan.	 Lalu	 remaja-remaja	 yang	 menjadi	 penggeraknya	
tersebut	mendekati	secara	personal	dan	kedekatan	emosional	kapada	kawan-kawannya	yang	telah	
mengkosumsi	rokok.	Dengan	pendekatan	seperti	ini	secara	perlahan	kita	mampu	mengubah	pola	pikir	
remaja	yang	merokok	telah	menjadi	kebiasaan	pola	hidup	di	kalangan	remaja.	

b.	 Melakukan	hearing	dengan	pemerintah	kota.	Yang	dimana	pemerintah	kota	 ini	 sebagai	pemegang	
kebijakan.	Memberikan	masukan	 kepada	 pemerintah	 kota	 bahwa	 sangat	 penting	menyelamatkan	
generasi	muda	dari	dampak	dan	kosumsi	paparan	asap	rokok.	Dengan	begini	pemerintah	kota	harus	
mengambil	kebijakan-kebijakan	yang	bertujuan	melindungi	generasi	saat	ini.

c.	 Mengajak	pihak	sekolah	ikut	mengambil	bagian	untuk	menyelamatkan	generasi	saat	ini.	Yang	di	mulai	
dari	 anak	 didik	mereka.	 Memberikan	 pelajaran	memelihara	 kesehatan	 itu	 sanangat	 penting	 dari	
dampak	kosumsi	rokok.	Dan	memberikan	pemahaman	kepada	anak	didik	mereka	bahwa	masa	depan	
mereka	akan	indah	apabila	kesehatan	mereka	terjaga	dari	dampak	kosumsi	rokok.

d.	 Mengajak	turun	langsung	SKPD	terkait	dalam	penanganan	dampak	kosumsi	bahayanya	rokok.	Seperti	
Satuan	Polisi	Pamong	Praja	yang	melakukan	patroli	di	saat	jam	sekolah	maupun	di	luar	jam	sekolah.	Di	
tempat-tempat	tongkrongan	remaja.	Seperti	warung-warung	yang	ada	di	sekitar	lingkungan	sekolah.	
Tempat	ang	paling	berpotensi	anak-anak	membeli	dan	merokok	di	sana.

e.	 Melakukan	 kampanye-kampanye	melalui	media	 sosial.	 Seperti	 pemasangan	 Twibon	 di	 foto	 Pro�il	
Facebook.	 Menyebarkan	 informasi	 tentang	 bahanya	 rokok.	 Hingga	 mengajak	 kawan-kawan	 kita	
mengembangkan	kreativitasnya	dan	ikut	mengambil	bagian	dalam	mengkampanyekan	pengendalian	
tembakau	seperti	pembuatan	animasi	yang	sangat	menarik	perhatian.

Hasil:	Hasil	dan	dampak	dari	proyek	yang	kita	lakukan	antara	lain	:

a.	 Dari	 kegiatan	 teman	 sebaya	 kita	 telah	 berhasil	 mempengaruhi	 kawan-kawan	 remaja	 kita	 yang	
“mengkosumsi”	rokok	sekrang	telah	mengurangi	dan	berhenti	dalam	merokok.	Bahkan	mereka	yang	
dulunya	juga	mengejek	gerakan	ini	juga	ikut	bergerak	dari	sikap	apatis	ketindakan	yang	nyata.	Tak	
kalah	dengan	teman	remaja	yang	lainya,	teman-teman	kitapun	yang	tidak	mengkosumsi	atau	yang	
tidak	terkena	dampak	kosumsi	secra	langsung	hanya	terkena	imbas	seperti	paparan	asap	rokok	dan	
korban	iklan	rokokpun.	Kini	saling	bahu	membahu	untuk	membantu	gerakan	pengendalian	tembakau.	
Dan	kini	jumlah	yang	berpartisipasi	dalam	pengendalian	rokok	kian	meningkat.

b.	 Kawan-kawan	yang	sebayapun	kini	semakin	percaya	diri	bahwa	mereka	masih	memiliki	masa	depan	
yang	cerah	dengan	terbebas	dari	bahayanya	rokok.

c.	 Dari	hasil	hering	kami	dengan	pemerintah	kota	pun	sepakat	bahwa	akan	menyiapkan	tempat-tempat	
khusus	rokok	di	tempat	umum	dan	kantor-kantor	pemerintahan.

d.	 Pemerintah	juga	menginstruksikan	agar	Pol	PP	merajian	anak-anak	yang	menggunkan	sergam	sekolah	
nongkrong	di	warung-warung	baik	sebelum	masuk	dan	sesdudah	pulang	sekolah.

Kesimpulan:	Dari	 Metode	 dan	 kegiatan-kegiatan	 yang	 kami	 lakukan,	 dapat	 di	 simpulakan	 bahawa	
menyelamatkan	generasi	muda	saat	ini	harus	menjadi	prioritas	utama	bangsa	ini.	Menggunakan	metode	
yang	 sederhana	 menggunakan	 pendekatan	 personal	 secara	 emosional	 ternyata	 sangat	 efektif	
menyelamatkan	 generasi	 muda	 kita	 saat	 ini.	 Dan	 melakukan	 kegiatan-kegiatan	 sederhana	 namun	
memberikan	dampak	yang	sangat	besar	untuk	sekitar	kita.
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Berhasil	dan	inilah	bukti	penunjang

Inilah	kampanye	remaja	FCTC.	Yang	sangat	nyaman	apabila	sesama	sebayanya	saling	mengingatkan	dan

melindungi	dari	dampak	kosumsi	dan	dampak	paparan	asap	rokok.

Ini	di	saat	kami	melakukan	hearing	dengan	bapak	walikota	Mataram.	Yang	salah	satunya	memberikan	

masukan	kepada	pemerintah	bahwa	menyelamatkan	generasi	dari	dampak	kosumsi	dan	paparan	asap	

rokok	.

Ini	juga	sebagai	modal	awal	yang	menjadi	peluang	yang	besar	untuk	bisa	di	terapkan	di	program	yang	
akan	mendatang.	Antara	lain	peluang	yang	bisa	di	terapkan	di	program	yang	akan	datang	:

a.	 Teman	sebaya	yang	dari	sini	kita	bisa	membuat	jaringan-jaringan	lebih	besar	lagi	melalui	kelompok-
kelompok	yang	ada	di	sekolah,	seperti	OSIS,	Remaja	Mushola	Dll.

b.	 Hearing	degan	pemangku	kebijakan,	dengan	langkah	ini	kita	bisa	melakukan	tindakan	yang	sopan	dan	
bermoral.	Dan	pemerintah	akan	lebih	mendengarkan.

c.	 Mengajak	 SKPD	 terkait	 untuk	 turun	 langsung,	 dan	 mengambil	 kebijakan	 yang	 sekiranya	 bisa	
berdampak	 untuk	 melindungi	 dan	 menyelamatkan	 generasi	 saat	 ini	 dari	 dampak	 kosumsi	 dan	
paparan	asap	rokok.	

d.	 Mengajak	banyak	anak	muda	tutrun	langsung	untuk	mengkampanyekan	pentingnya	bayahaya	dari	
dampak	dan	kosumsi	paparan	asap	rokok.	Baik	melaui	mida	online	maupun	o�line.
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Inilah	komitmen	pemerintah	kota	Mataram.	Dari	hasil	hearing	kami	kepada	beliau.	Dan	kini	telah	hadir	

Smoking	Room.

Kini	di	tempat-tempat	umum	dan	kantor	pemerintahan	banyak	plang	bertuliskan	“kawasan	tanpa	rokok”

Inilah	salah	satu	karya	kawan	kami	yang	ikut	mengkampanyekan	bahayanya	rokok	dengan	cara	kreative	

melalui	media	sosial	dengan	gambar	yang	mudah	di	pahami	dan	sesuai	dengan	anak	muda	masa	kini.
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Harapan:	Semoga	Abstrak	ini	dapat	di	terima,	dan	masuk	dalam	Riview.	Dengan	penuh	harap	agar	saya	
dapat	mengikuti	ICTOH	2015.	Yang	sebagai	wadah	untuk	belajar	lebih	banyak	lagi	tentang	pengendalian	
tembakau.	Dan	ilmu	yang	di	dapat	di	ICTOH	2015	dapat	di	terapkan	kembali	di	daerah	untuk	masyarakat.

Kata	Kunci:	genarisi	muda	berkualitas,	bebas	dari	asap	rokok
MEROKOK	DAN	PERSEPSI	KUALITAS	UDARA	RUANG	MEROKOK	DAN	PERSEPSI	KUALITAS	UDARA	
RUANG
	 Anita	Dewi	Moelyaningrum,	M.Kes
	 Universitas	Jember

Latar	Belakang:	Asap	rokok	merupakan	salah	satu	sumber	pencemar	udara	ruangan.	Kualitas	udara	
rungan	akan	menurun	dengan	adanya	asap	rokok.	Tujuan	penelitian	adalah	melihat	persepsi	masyarakat	
terhadap	rokok	dan	kualitas	udara	ruangan

Metode:	 Metode	 penelitian	merupakan	 penelitian	 kualitatif.	 Wawancara	 mendalam	 dilakukan	 pada	
suami	yang	merokok	di	dalam	rumah.

Hasil:	 Suami	merokok	didalam	rumah	dengan	alasan	merupakan	 tempat	yang	paling	nyaman	untuk	
merokok.	Merokok	dilakukan	saat	bersantai	seperti	menonton	tv,	membaca	surat	kabar,	setelah	makan,	
dan	 mengobrol	 bersama	 istri	 dan	 anak.	 Asap	 rokok	 dianggap	 tidak	 berbahaya	 untuk	 kesehatan.	
Menurunnya	kualitas	udara	ruangan	dalam	rumah	bukan	merupakan	hal	penting.	Hal	 ini	disebabkan	
tidak	mengerti	kandungan	bahan	berbahaya	yang	ada	pada	asap	rokok.	

Kesimpulan:	Lingkungan	dalam	rumah	dianggap	tempat	yang	nyaman	untuk	merokok.	Perlu	penelitian	
kualitas	udara	ruangan	dalam	lingkungan	rumah	yang	terpapar	asap	rokok	sebagai	data	penguat	agar	
merokok	tidak	dilakukan	di	dalam	rumah	terutama	ketika	berinteraksi	dengan	anak	anak.
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Kata	Kunci:	merokok,	persepsi	kualitas	udara	ruang,	lingkungan	dalam	rumah
BIOPHARMING	RESEARCH,	A	SOLUTION	FOR	INDONESIA	DILEMMA	ON	TOBACCO	UTILIZATION
	 Rama	Iqbal	Mahendra
	 Universitas	Gadjah	Mada

Tobacco	is	one	of	commodity	in	the	agricultural	sector	in	Indonesia.	It	is	counted	approximately	207.020	
hectares	 of	 �ield	 for	 tobacco	plantation.	Unlike	 the	 other	 agricultural	 commodities	which	 commonly	
utilized	 for	 food,	 Indonesia	 tobacco	 are	mostly	 utilized	 for	 smoke	 production	 in	whatever	 its	 form.	
However,	this	condition	brings	harm	in	the	medicine	�ield,	on	how	most	health	workers	believe	that	the	
burden	for	country	economic	expenditure	is	higher	on	medicine	�ield	caused	by	smoking	behavior	of	
society	rather	than	the	income	from	taxes	of	tobacco	itself.	This	brings	dilemma	for	the	country,	on	which	
should	be	prioritized	 to	overcome	 the	problem,	 the	economic	expenditure	and	 the	quality	of	 life	 for	
citizen,	or	the	socio-economic	condition	of	the	tobacco	farmer	when	tobacco	production	is	stopped.	In	
reality,	one	actor	who	is	bene�ited	in	smoke	production	cycle	is	the	private	company	itself	regardless	its	
contribution	in	Indonesia	economy.	Many	solutions	are	given	to	the	government	to	overcome	this	gap,	
either	the	regulation	for	smoke,	pictorial	health	warning,	increasing	of	taxes,	and	so	forth.	The	problem	is	
actually	coming	from	the	tobacco	utilization	itself.	As	many	researches	come	out	with	the	result	that	
tobacco	contains	a	lot	of	substances	beside	nicotine	that	makes	addiction	that	harm	the	health,	some	
researches	also	concern	in	the	tobacco	farming	itself,	like	the	gene	modi�ication	of	tobacco	to	only	produce	
nicotine,	 or	 other	 substance	 which	 is	 desired	 by	 the	 researcher.	 Recently,	 some	 pharmaceutical	
companies	in	abroad	have	published	the	utilization	of	tobacco	as	cancer	medication,	antibody	inducer,	
and	even	Ebola	Virus	vaccine.	The	use	of	tobacco	in	medicine	is	still	controversial	in	some	decades,	but	the	
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above	 fact	 shows	 that	 tobacco	 tarnished	 reputation	 is	 getting	 a	makeover	 from	 the	 development	 of	
pharmaceuticals	 through	 an	 effective,	 swift	 and	 cost-cutting	 technique	 that	 has	 been	 dubbed	
"biopharming".	As	 a	 country	which	 actually	wants	 to	 �ight	 against	 smoking	but	biased	by	 the	 above	
dilemmas,	it	is	strongly	suggested	for	Indonesia	government	to	fund	the	research	in	this	“biopharming”	�
milestone	research.	Beside	the	country	still	coverage	the	tobacco	farmers	since	the	tobacco	is	used	in	the	
research,	the	country	also	decreases	the	demand	for	smoke	production	which	may	affect	in	the	reduction	
of	 smoking	 demand	 of	 society,	 which	 indirectly	 helping	 the	medical	 �ield	 to	 reduce	 the	middle-low	
economic	 society	 from	 smoking	 dependency.	 The	 result	will	 obviously	 doubled,	 either	 there	will	 be	
produced	a	medicine	for	a	certain	disease,	and	reduction	of	smoke	production.	

Keywords:	tobacco,	farmer,	smoke,	medicine,	biopharming,	solution
PENYAKIT	BUERGER	DAN	BERHENTI	MEROKOK
	 Dr.	Lucy	Widasari,	M.Si
	 FK	UPN	Veteran	Jakarta

Latar	belakang:	Buerger	Disease	atau	penyakit	buerger	atau	Tromboangitis	Obliterans	(TAO)	adalah	
penyakit	peradangan	segmental	non	aterosklerosis	dengan	pembentukan	trombus	oklusif	kronik	dari	
arteri	serta	vena	berukuran	kecil	dan	sedang.	Penyebabnya	masih	belum	diketahui	pasti,sebagian	besar	
memiliki	 riwayat	 menghisap	 rokokdan	 sering	 ditemukan	 pada	 pria	 dewasa	 muda	 hingga	 usia	
pertengahan	(20-40	tahun)	yang	mulai	merokok	di	usia	muda.	Pengobatan	yang	paling	utama	adalah	
dengan	berhenti	merokok.	

Intervensi:	 Dengan	 melakukan	 studi	 pendahuluan	 (preliminary	 study)	 dam	 studi	 kasus	 kontrol	
diharapkan	dapat	membuktikan	hipotesis	bahwa	pada	penyakit	buerger	pengurangan	menghisap	rokok	
menjadi	1-2	batang	per	hari	tidak	efektif.	Penelitian	dapat	dilakukan	di	Puskesmas	atau	layanan	klinik	
berhenti	merokok	dan	lolos	kaji	etik.	Desain	studi	adalah	kasus	kontrol	dimana	kelompok	kasus	adalah	
yang	 terkena	 penyakit	 buerger	 dan	mengurangi	 jumlah	menghisap	 rokok,	mengganti	 rokok	 dengan	
permen	tembakau	dan	pengganti	nikotin	serta	kelompok	kontrol	yang	terkena	penyakit	buerger	dan	
berhenti	merokok	secara	total.	Pada	masing-masing	kelompok	kasus	dan	kontrol	tetap	diberikan	obat	
vasodilator	dan	terapi	lainnya	sesuai	dengan	tanda	dan	gejala	yang	ditimbulkan.

Hasil:	Terdapat	perbedaan	yang	signi�ikan	pada	kelompok	kasus	dan	kelompok	kontrol.	Kelompok	kasus	
yang	 terkena	 penyakit	 buerger	 dan	mengurangi	 jumlah	menghisap	 rokok,	mengganti	 rokok	 dengan	
permen	 tembakau	 atau	 pengganti	 nikotin	 dapat	 menyebabkan	 penyakit	 ini	 tetap	 aktif.	 Sedangkan	
kelompok	kontrol	yang	terkena	penyakit	buerger	dan	berhenti	merokok	secara	total	dapat	menyebabkan	
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penyakit	ini	tidak	aktif	dan	dapat	memperbaiki	tanda	serta	gejala	yang	ditimbulkan.

Kesimpulan:	Pengobatan	yang	paling	utama	pada	penyakit	buerger	adalah	dengan	berhenti	merokok.	
Melalui	upaya	pemberdayaan	masyarakat	dengan	peningkatan	pengetahuan	tentang	dampak	merokok	
berdasarkan	hasil	kajian	ilmiah	diharapkan	dapat	mengubah	sikap	dan	perilaku	generasi	muda	untuk	
tidak	 merokok	 sehingga	 dapat	 dijadikan	 salah	 satu	 alternatif	 pengendalian	 tembakau	 secara	
komprehensif	dan	mengatasi	masalah	tingginya	epidemi	konsumsi	rokok	di	Indonesia.

Kata	Kunci:	penyakit	buerger,	berhenti	merokok
PENGALIHFUNGSIAN	INDUSTRI	HASIL	TEMBAKAU	(IHT)	DARI	ROKOK	MENJADI	OBAT	HIV
	 Ahmad	Fauzi	Nugraha
	 Institut	Teknologi	Bandung

Latar	Belakang:	Indonesia	termasuk	urutan	ketiga	dalam	negara	pengonsumsi	rokok	di	dunia	(WHO,	
2007).	 Sebanyak	 34,7%	penduduk	 Indonesia	merokok	 (Riskesdas,	 2010)	 dan	 jumlahnya	 bertambah	
setiap	tahunnya.	Satu	batang	rokok	yang	dibakar,	asapnya	mengandung	lebih	dari	4000	zat	aktif,	antara	
lain	nikotin,	tar	dan	benzopiren.	Zat	aktif	tersebut	merupakan	zat	yang	berbahaya	bagi	kesehatan	dan	
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lingkungan	 karena	 bersifat	 mutagenik	 (menyebabkan	 mutasi)	 pada	 sel	 sehingga	 menjadi	 pemicu	
terbentuknya	kanker	(karsinogenik).	Hal	 inilah	yang	menjadi	salah	satu	faktor	pemicu	meningkatnya	
kasus	 kanker	 di	 Indonesia,	 terutama	 kanker	 paru-paru.	 Selain	 itu,	 minimnya	 peraturan	 tegas	 dari	
pemerintah	Indonesia	mengenai	rokok	membuat	Industri	Hasil	Tembakau	berkembang	dengan	baik	di	
Indonesia	dengan	produk	utama	berupa	rokok.	Oleh	karena	itu,	diperlukan	kerja	sama	dari	berbagai	
pihak	 untuk	 menyelesaikan	 masalah	 ini,	 salah	 satunya	 dengan	 pengalihfungsian	 Industri	 Hasil	
Tembakau.	

Metode:	 Tanaman	 tembakau	 (Nicotiana	 bentamina)	 dijadikan	 media	 pertumbuhan	 TMV	 (Tobacco	
Mozaic	Virus)	untuk	perbanyakan	Grif�ithsin.	TMV	diinjeksikan	gen	Grif�ithsin	lalu	dimasukkan	ke	dalam	
tanaman	 tembakau.	 Setelah	 mencapai	 kondisi	 optimum,	 tembakau	 yang	 terinfeksi	 tersebut	 dapat	
dipanen	 kemudian	 Grif�ithsin	 diekstraksi	 dan	 diisolasi	 dari	 tanaman	 tersebut	 dari	 bagian	 daunnya.	
Grif�ithsin	selanjutnya	dapat	diformulasikan	sebagai	HIV-inhibitor	(penghambat	HIV).	
Hasil:	 Grif�ithsin	 merupakan	 protein	 yang	 diisolasi	 dari	 ganggang	 merah	 Grif�ithsia	 sp.	 Grif�ithsin	
menunjukkan	aktivitas	dan	potensi	tinggi	sebagai	anti-HIV	(HIV-Inhibitor)	yang	memiliki	spektrum	kerja	
yang	luas	dan	rekombinannya	dapat	diproduksi	dengan	mudah.	Dengan	demikian,	Grif�ithsin	diharapkan	
dapat	menjadi	 salah	 satu	 solusi	 sebagai	produk	 industri	 hasil	 tembakau	yang	 lebih	bermanfaat	bagi	
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kesehatan	dan	lingkungan	dibandingkan	dengan	rokok.	
Kesimpulan:	Tembakau	(Nicotiana	bentamina)	dapat	dijadikan	media	pertumbuhan	TMV	yang	telah	
diinsersi	gen	Grif�ithsin	yang	berpotensi	sebagai	HIV-Inhibitor.	

Kata	Kunci	:	Grif�ithsin,	TMV,	tembakau,	HIV-Inhibitor
EVALUASI	PERUBAHAN	WARNA	GIGI	SETELAH	TERPAPAR	ROKOK	FILTER	DAN	KRETEK	PADA	
PEROKOK	SEDANG
	 drg.	Diana,	M.Si
	 Universitas	Syiah	Kuala

Latar	Belakang:	Nikotin	dan	tar	merupakan	kandungan	yang	berbahaya	di	dalam	rokok.	Kandungan	ini	
dapat	membahayakan	kesehatan	jiwa	termasuk	perubahan	warna	email	gigi	bagi	pengguna	rokok	dan	
orang	sekitarnya.	Di	Indonesia,	rokok	terdiri	dari	dua	yaitu	rokok	�ilter	dan	rokok	kretek	dengan	kategori	
ringan,	sedang	dan	berat.	

Tujuan:	Tujuan	penelitian	ini	adalah	untuk	melihat	perubahan	warna	yang	terjadi	antara	email	gigi	yang	
terpapar	rokok	�ilter	dan	kretek.	Penelitian	ini	merupakan	penelitian	eksperimental	laboratoris	dengan	
desain	pre	test		post	test	control	design.	

Metode:	Penelitian	ini	dilakukan	dengan	menggunakan	20	gigi	premolar	(10	spesimen	kelompok	rokok	
�ilter	dan	10	spesimen	kelompok	rokok	kretek).	Setiap	spesimen	dipaparkan	asap	rokok	yang	berasal	dari	
pembakaran	 rokok	 secara	 bergantian	 (10	 batang	 rokok	 =	 perokok	moderat).	 Asap	 rokok	 diaspirasi	
selama	3	menit	di	dalam	kotak	kaca	yang	terisolasi	sampai	rokok	habis	.	Pengukuran	perubahan	warna	
dinilai	 dengan	 menggunakan	 shade	 guide.	 Nilai	 yang	 diperoleh	 kemudian	 dianalisis	 menggunakan	
analisis	statistik	t	test	tidak	berpasangan.	

Hasil:	Hasil	penelitian	menunjukkan	ada	perubahan	warna	yang	signi�ikan	yang	terjadi	setelah	email	gigi	
terpapar	rokok	�ilter	dan	kretek	(p=0,000).	Kesimpulan	dari	penelitian	ini	adalah	perubahan	warna	email	
gigi	dapat	terjadi	 jika	mengkonsumsi	rokok	�ilter	dan	kretek	walaupun	pada	perokok	dalam	kategori	
sedang.

Kata	Kunci:	rokok	�ilter,	rokok	kretek,	email	gigi,	perokok,	perubahan	warna
FAKTOR-FAKTOR	YANG	BERPENGARUH	PADA	PERILAKU	MEROKOK	(SYSTEMATIC	REVIEW)
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1 2	 Lis	Budi	Rahayu 	dan	Nopa	Arlianti
	 1

Student	Faculty	of	Public	Health,	Universitas	Indonesia,	
	 2Faculty	of	Public	Health	Muhammadiyah	Aceh	University

Latar	 Belakang:	 Peningkatan	 angka	 kejadian	 merokok	 sejak	 tahun	 2010	 dengan	 rata-rata	 34,7%	
menjadi	 36,3%	 di	 tahun	 2013	 merupakan	 salah	 satu	 indikator	 yang	 menunjukkan	 bahwa	 promosi	
kesehatan	dinilai	kurang	dalam	memenuhi	target	sasaran.	Indonesia	merupakan	salah	satu	negara	yang	
memberikan	sumbangan	urutan	kelima	terbesar	dalam	konsumsi	rokok	tertinggi	di	dunia	pada	tahun	
2012.	Salah	satu	sasaran	utama	rokok	yaitu	remaja	yang	pada	saat	ini	merupakan	salah	satu	konsumen	
bagi	 industri-industri	 rokok.	 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.	 Yang	 lebih	
disayangkan	yaitu	remaja	usia	10-14	tahun	juga	merupakan	salah	satu	pecandu	rokok	di	Indonesia.	Hal	
ini	menunjukkan	bahwa	perokokdi	usia	sekolah	meningkat.	Ancaman	rokok	tidak	hanya	berdampak	pada	
kesehatan	saja,	namun	dalam	bidang	sosial	ekonomi	 juga	berpengaruh,	dimana	ada	sebanyak	32,3%	
perokok	pada	kelompok	kuintil	indeks	kepemilikan	terendah.	Menurut	data	GYTS	2009,	akses	rokok	pada	
anak	sekolah	usia	13–15	tahun	yaitu	sebanyak	51,1%	responden	yang	membeli	rokok	di	toko/warung,	
dan	59%	dapat	penjual	tidak	melakukan	penolakan	untuk	pembelian.

Metode:	Penelitian	ini	merupakan	systematical	review	terhadap	4	hasil	penelitian	yang	telah	dilakukan	
oleh	 mahasiswa	 FKM	 Universitas	 Muhammadiyah	 Aceh	 pada	 tahun	 2013	 dengan	 subjek	 penelitian	
sebanyak	61-330	yang	bertujuan	untuk	melihat	 faktor–faktor	yang	mempengaruhi	perilaku	merokok	
pada	siswa	usia	sekolah.

Hasil:	Dari	hasil	penelitian	yang	dilakukan,	faktor	yang	paling	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	 didapat	
diharapkan	adanya	pendekatan	yang	berkesinambungan	dari	orang	tua	dan	guru	dalam	peran	untuk	
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perkembangan	anak	dan	pengawasan	pergaulan	serta	memberikan	edukasi	tentang	dampak	merokok.

Kata	Kunci:	perilaku	merokok,	siswa,	remaja
“TERMIVERA”	FILTER	ALAMI	SANSEVIERIA	SEBAGAI	TEKNOLOGI	FILTER	ROKOK	ALAMI	
PENURUN	KADAR	TAR	DAN	NIKOTIN
	 Nabilah	Fairusiyyah
	 Universitas	Diponegoro

Latar	Belakang:	Rokok	membunuh	hampir	enam	juta	orang	pertahun	serta	lebih	dari	lima		juta	perokok	
berasal	dari	perokok	aktif	dan	lebih	dari	600.000	perokok	pasif.	 	Sekitar	satu	 	orang	 	meninggal	setiap	
enam	detik	akibat	rokok.		Pada	tahun	2030		diperkirakan	akan	terjadi	10		juta	kematian	akibat	rokok,	dan	
70%	terjadi	di	Negara	berkembang	(Dinkes,2012).	Saat	ini	Rokok	menjadi	permasalahan	yang	kompleks,	
Indonesia	merupakan	salah	satu	Negara	dengan	jumlah	produk	terbesar	di	dunia.	Seperti	yang	dijelaskan	
oleh	BPPK	yaitu	Indonesia	menduduki	posisi	peringkat	ketiga	dengan	jumlah	perokok	terbesar	di	dunia.	
Kondisi	 ini	merupakan	suatu	fakta	yang	tidak	bisa	dibanggakan,	karena	masyarakat	Indonesia	belum	
sepenuhnya	sadar	dan	mengerti	serta	memahami	akan	resiko	penyakit	dan	kematian	dini	mengkonsumsi	
rokok.	Rata-rata	 jumlah	konsumsi	 rokok	orang	dewasa	adalah	10	batang	per	hari	dan	perempuan	7	
batang	 per	 hari.	 Jumlah	 perokok	 laki-laki	 lebih	 tinggi	 (64%	 dan	 	 65,9%)	 dibandingkan	 perempuan	
(4,95%	dan	4,2%)	sedangkan	usia	mulai	merokok	pada	anak-anak		yang		tertinggi	pada	usia		15-19		tahun	
mencapai	 	33,1%	 	pada	tahun	2007	dan	 	43,3%		pada	tahun	2010.	Dengan	adanya	fakta	permasalahan	
tersebut,	penulis	menciptakan	sebuah	penemuan	alat	“TERMIVERA”	Adalah	sebuah	inovasi	kreatif	baru	
berbentuk	 	FILTER	rokok	yang	menggunakan	bahan	baku	alami	Sansevieria	 trifasciata	var.	 laurentii,	
sebagai	alternative	rehabilitasi	bagi	perokok	aktif	serta	upaya	untuk	mengurangi	bahkan	menetralisir	
racun	yang	ditimbulkan	asap	rokok.	Peletakan	serbuk	kasar	Sansevieria	trifasciata	var.	Laurentii	pada	alat		
�ilter	 	rokok	 	yang	 	kami	 	ciptakan,	bertujuan	 	agar	 	ketika	seorang	perokok	menghisap	rokok	 	yang		
dibakar	 tersebut,	 asap	pembakaran	dari	 tembakau	 rokok	 tentunya	 akan	melewati	 kumpulan	 serbuk	
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kasar	daun	Sansevieria	trifasciata	var.		laurentii	yang	akan	mereduksi	senyawa	racun	asap	rokok	tersebut	
terutama	kandungan	nikotin,	sehingga	asap		yang	dihisap	oleh	perokok	berkurang	kadar	nikotinnya	oleh	
sebab	itu	alat	ini	dapat	mengurangi	resiko	terkena	dampak	negatif		yang		diakibatkan	oleh	nikotin	dan	tar.

Metode:	 Jenis	 penelitian	 ini	 merupakan	 Ekstraksi	 menggunakan	 metode	 maserasi	 dengan	 pelarut	
metanol	 	 dan	 ekstrak	 dipisahkan	 dari	 pelarutnya	menggunakan	metode	 evaporasi.	 Pengujian	 kadar	
nikotin	dilakukan	dengan	metode	titrasi	sedangkan	 	untuk	 tar	dengan	metode	pirolisi.	Penelitian	 ini	
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menggunakan	konsentrasi	0%	(kontrol	negatif),	20%,	40%,	60%,	80%,	dan	100%	serta	kontrol	positif.	
Penelitian	ini	dilakukan	pada	tanggal	2	Februasi	sampai	25	April	2015.

Hasil:	Hasil	penelitian	 ini	menunjukkan	bahwa:	 (1)	pemberian	TERMIVERA	dalam	beberapa	macam	
konsentrasi	berpengaruh	terhadap	kadar	nikotin	dan	tar	dalam	rokok	(2)	konsentrasi	TERMIVERA	yang	
paling	 efektif	 dalam	 menurunkan	 kadar	 nikotin	 adalah	 konsentrasi	 60%	 yang	 menghasilkan	 kadar	
nikotin	dalam	rokok	1,62	±	0,85%.	Produk	ini	merupakan	inovasi	baru	dalam	pembuatan	�ilter	rokok.	
Selain	itu,	nantinya	produk	ini	dapat	membantu	merehabilitasi	perokok	berat	dari	paparan	zat	berbahaya	
rokok	seperti	nikotin	dan	tar.	

Kesimpulan:	 Terjadi	 perbedaan	 kadar	 nikotin	 sebelum	 dan	 setelah	 penggunaan	 ekstrak	 daun	
sansieviera	sebesar	1%	kandungan	nikotin	pada	penggunaan	kadar	ekstrak	daun	sansievera	60%		yang	
semula	 3,4%	 kandungan	 nikotin	 tanpa	 penggunaan	 kadar	 ekstrak	 daun	 sansievera.	 Konsentrasi	
TERMIVERA	 yang	 paling	 efektif	 dalam	 menurunkan	 kadar	 nikotin	 adalah	 konsentrasi	 60%	 yang	
menghasilkan	kadar	nikotin	dalam	rokok	1,62	±	0,85%.	Produk	ini	berpotensi	untuk	dipatenkan	karena	
merupakan	inovasi	baru	dalam	pembuatan	�ilter	rokok.	Selain	itu,	nantinya	produk	ini	dapat	membantu	
merehabilitasi	perokok	berat	dari	paparan	zat	berbahaya	rokok	seperti	nikotin	dan	tar.

Saran:	 Peneliti	 menyarankan	 penggunaan	 ekstrak	 daun	 sansievera	 pada	 �ilter	 rokok	 untuk	metoda	
rehabilitasi	bagi	perokok	 	berat	yang	ingin	berhenti	merokok	sehingga	dapat	mengurangi	efek	candu	
nikotin	pada	rokok	dan	mengurangi	jumlah	batang	rokok	yang	dikonsumsi	perokok.

Kata	Kunci:	daun	sansievera,	�ilter	rokok,	kadar	nikotin
TINGKAT	KETERGANTUNGAN	NIKOTIN	PADA	REMAJA
	 Septian	Emma	Dwi	Jatmika,	M.Kes
	 Fakultas	Kesehatan	Masyarakat,	Universitas	Ahmad	Dahlan

Latar	 Belakang:	 Ketergantungan	 �isik	 pada	 nikotin	 merupakan	 factor	 determinan	 seseorang	
mempertahankan	perilaku	merokok.	Bila	remaja	mengalami	kecanduan	rokok	akan	sulit	bagi	remaja	
untuk	berhenti	merokok.	Kita	dapat	mengendalikan	perokok	aktif	berdasarkan	tingkat	ketergantungan	
nikotin	dalam	program	berhenti	merokok.

Tujuan:	Penelitian	ini	bertujuan	untuk	menggambarkan	prevalensi	merokok	dan	tingkat	ketergantungan	
nikotin	serta	 faktor-faktor	yang	berhubungan	dengan	tingkat	ketergantungan	nikotin	pada	remaja	di	
salah	satu	sekolah	swasta	di	Yogyakarta.

Metode:	Jenis	penelitian	yang	digunakan	adalah	Observasional	analitik	menggunakan	pendekatan	cross	
sectional.	Sedangkan	analisis	yang	digunakan	adalah	analisis	korelasi	dan	regresi	 linear.	Sampel	yang	
digunakan	adalah	yang	memenuhi	kriteria	inklusi	yaitu	siswa	laki-laki,	merupakan	perokok	aktif,	hadir	
saat	pengambilan	data.	Besar	sampel	dihitung	menggunakan	rumus	Lemeshow,	dengan	total	sampel	97	
siswa.	 Untuk	menghindari	 kurangnya	 subjek,	maka	 jumlah	 sammpel	 ditambah	 25%	 sehingga	 besar	
sampel	 minimal	 adalah	 122	 siswa	 laki-laki.	 Instrumen	 yang	 digunakan	 dalam	 penelitian	 ini	 adalah	
kuesiner	Fagestrom	Test	for	Nicotine	Dependence	Test	(FTND).

Hasil:	 Tingkat	 ketergantungan	 nikotin	 berdasarkan	 kuesioner	 FTND	 dikategorikan	 menjadi	 lima	
kategori,	 yaitu	 sangat	 rendah	 (0-2),	 rendah	 (3-4),	 sedang	 (5),	 tinggi	 (6-7)	 dan	 sangat	 tinggi	 (8-10).	
Sedangkan	perilaku	merokok,	berdasarkan	konsumsi	batang	rokok/hari	dikategorikan	menjadi	rendah	
(1-4),	 sedang	 (5-14)	 dan	 tinggi	 (15).	 Hasilpenelitianinimenunjukkanbahwarata-rata	 tingkat	
ketergantungan	 nikotin	 pada	 responden	 adalah	 rendah	 dan	 sebesar	 86%	 perilaku	 merokok	 pada	
responden	 adalah	 sedang.	 Responden	 mulaimencoba	 merokokrata-rata	 padausia	 10	 tahun	
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danmenghabiskan	 rata-rata	 7	 batang	 rokok	 per	 hari.	 Sedangkan	 berdasarkan	 lamanya,	 rata-rata	
responden	 sudahmerokok	 selama	 4	 tahun.	 Pada	 penelitian	 ini	 didapatkan	 hasil	 bahwa	 persentase	
responden	dengan	 tingkat	ketergantungan	nikotin	 tinggi	dan	memiliki	perilaku	merokok	yang	 tinggi	
yaitu	sebesar	28,6%.	Sedangkan	persentase	responden	dengan	tingkat	ketergantungan	nikotin	sangat	
rendah	 dan	 memiliki	 perilaku	 merokok	 yang	 rendah	 yaitu	 sebesar	 8,2%.	 Hasil	 analisis	 bivariat	
menggunakan	uji	korelasi	menunjukkan	bahwa	terdapat	korelasi	yang	bermakna	(nilai	p	<	0,05)	antara	
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umur	responden	(nilai	p	=	0,028;	r	=	0,198)	,	lama	merokok	(nilai	p	=	0,027;	r	=	0,200)	dan	jumlahbatang	
yang	dihisap	per	hari	 (nilai	 p	=	0,005;	 r	=	0,253)	dengantingkatketergantungannikotindengannilai	 p	
0,322.	Sedangkan	umur	pertama	kali	mencoba	merokok	tidak	terdapat	korelasi	yang	bermakna	dengan	
tingkat	 ketergantungan	nikotin	dengan	nilai	 p	 sebesar	0,142.	 Sedangkan	hasil	 analisis	 regresi	 linear	
menunjukkan	bahwa	 faktor	 yang	paling	dominan	berhubungan	 secara	 bersama-sama	dengantingkat	
ketergantungan	nikotin	yaitu	umur	responden	dan	batang	rokok	yang	dihabiskan	per	hari	dengan	nilai		p	
secara	berurutan	sebesar	0,049	dan	0,008.	

Kesimpulan:	Perlu	adanya	strategi	yang	tepat	untuk	mengurangi	angka	konsumsi	rokok	pada	remaja	
terutama	pada	remaja	dengan	tingkat	ketergantungan	nikotin	yang	masih	sangat	rendah.	

Kata	Kunci:	tingkat	ketergantungan	nikotin,	remaja,	merokok
ROKOK	ELEKTRONIK:	BENARKAH	BERGUNA	UNTUK	MEMBANTU	BERHENTI	MEROKOK?	
SEBUAH	TELAAH	BERBASIS	BUKTI
	 dr.	Apriani	Oendari,	MKM
	 Klinik	Dokter	Keluarga	Kiara	-	Fakultas	Kedokteran	Universitas	Indonesia

Latar	Belakang:	Selama	sekitar	satu	dekade	terakhir,	rokok	elektronik	muncul	sebagai	alternatif	baru	
yang	diklaim	dapat	membantu	berhenti	merokok.	Akan	tetapi,	e�ikasi	dan	keamanannya	masih	menjadi	
perdebatan.	Di	Indonesia,	penelitian	mengenai	produk	ini	masih	terbatas	dan	belum	ada	regulasi	yang	
jelas,	 padahal	 beberapa	 kalangan	 perokok	 telah	 menggunakannya.	 Artikel	 ini	 merupakan	 suatu	
penelaahan	literatur	berbasis	bukti	(evidence	based	review)	untuk	menjawab	pertanyaan,	“Apakah	rokok	
elektronik	efektif	membantu	berhenti	merokok?”,	yang	diharapkan	dapat	menjadi	bahan	pertimbangan	
tenaga	kesehatan	dalam	praktik	sehari-hari.	

Metode:	Penelaahan	terdiri	atas	3	langkah,	yaitu	formulasi	pertanyaan	klinis,	penelusuran,	dan	penilaian	
kritis	literatur.	Pertanyaan	klinis	disusun	menjadi	logika	matematika	“smoking	AND	(“electronic	cig*”	OR	
ecig*	 OR	 e-cig*)	 AND	 (cessation	 OR	 quit*	 OR	 stop)”,	 yang	 kemudian	 menjadi	 kata	 kunci	 dalam	
penelusuran	di	dua	search	engines	(The	Cochrane	Library	dan	Pubmed	Clinical	Queries).	Kriteria	artikel	
yang	layak	dinilai	meliputi	relevansi	topik,	jenis	studi	(systematic	review,	randomized	controlled	trial),	
studi	5	tahun	terakhir,	subjek	studi	(manusia),	bahasa	Inggris,	dan	ketersediaan	free	full	text.	Penilaian	
kritis	dilakukan	terhadap	3	aspek,	yaitu	validity,	importance,	dan	applicability,	menurut	sistematika	dari	
The	Center	for	Evidence	Based	Medicine	University	of	Oxford.		

Hasil:	Penulis	memperoleh	2	systematic	reviews	(SR)	dan	2	original	studies	yang	dipublikasi	pada	tahun	
2014.	Kedua	SR	ternyata	menganalisis	randomized	controlled	trials	(RCTs)	yang	sama	sehingga	hanya	
salah	satunya	yang	dinilai.	Validitas	SR	rendah	karena	jumlah	RCTs	yang	diikutsertakan	sedikit,	blinding	
tidak	dilakukan,	dan	angka	loss	to	follow	up	yang	tinggi	(hingga	39%).	Original	studies	yang	ditemukan	
merupakan	survei	cross	sectional	yang	bukan	merupakan	jenis	studi	terbaik	untuk	menganalisis	e�ikasi	
intervensi.	 Untuk	 aspek	 importance,	 rokok	 elektronik	 bernikotin	 lebih	 efektif	 membuat	 berhenti	
merokok	 selama	 .6	bulan	daripada	plasebo	 (RR	2,29;	95%CI	1,05-4,97).	Namun,	 efekti�itasnya	 tidak	
berbeda	bermakna	dibandingkan	dengan	nicotine	patch	(RR	1,26;	95%CI	0,68-2,34).	Dalam	menurunkan	
jumlah	rokok	sebanyak	.50%,	rokok	elektronik	bernikotin	terbukti	lebih	efektif	daripada	nicotine	patch	
(RR	1,41;	95%CI	1,20-1,67).	Sayangnya,	status	berhenti	dan	berkurangnya	jumlah	rokok	tidak	diveri�ikasi	
dengan	pemeriksaan	biokimiawi,	 sehingga	berpotensi	bias	over-estimasi.	Penggabungan	semua	 jenis	
studi	 dalam	 SR	 menunjukkan	 20%	 pengguna	 rokok	 elektronik	 berhenti	 menggunakan	 rokok	
konvensional	(pooled	size	effect).	Nilai	ini	jauh	lebih	kecil	(9%)	pada	studi	yang	memveri�ikasi	status	
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berhenti	dengan	pemeriksaan	biokimiawi.	Penentuan	applicability	dibatasi	oleh	tidak	adanya	studi	yang	
membandingkan	 rokok	elektronik	dengan	metode	 lain,	 khususnya	konseling	berhenti	merokok	yang	
relatif	lebih	cost-ef�icient,	atau	varenicline	yang	sejauh	ini	diketahui	memiliki	e�ikasi	tertinggi.	

Kesimpulan:	Studi	RCTs	yang	valid	mengenai	e�ikasi	rokok	elektronik	masih	sangat	terbatas.	Terdapat	
indikasi	rokok	elektronik	dapat	membantu	mengurangi	jumlah	atau	berhenti	merokok.	Namun,	validitas	
literatur	 yang	 rendah	membuat	 hasil	 tersebut	 belum	meyakinkan	 untuk	 dijadikan	 panduan	 praktis.	
Belum	ada	studi	yang	membandingkan	rokok	elektronik	dengan	metode	lain	yang	sudah	terbukti	efektif,	
yaitu	 konseling	 dan	 varenicline.	 Mengingat	 harga	 yang	 relatif	 mahal	 dan	 efek	 samping	 yang	 belum	
sepenuhnya	 diketahui,	 tenaga	 kesehatan	 perlu	 berhati-hati	 dalam	menganjurkan	 penggunaan	 rokok	
elektronik.	

Kata	Kunci:	rokok	elektronik,	berhenti	merokok,	e�ikasi,	evidence	based	reviewok
GAMBARAN	MEROKOK	PADA	LANSIA	DENGAN	TINGKATAN	KADAR	GULA	DARAH	SEWAKTU	DI	
RW	2	DAN	3	KEL	PETOGOGAN	JAKARTA	SELATAN
	 Eva	Rosita,	SKM
	 YLKI

Latar	Belakang:	 Lansia	 adalah	 bagian	 dari	 proses	 tumbuh	 kembang,	 dimana	 seseorang	mengalami	
kemunduran	 �isik,	mental	dan	 sosial	 secara	bertahap	 (Azizah,	2011).	Menurut	Badan	Pusat	 Statistik	
(2011)	populasi	lansia	1,94%	dan	tahun	2012	(1,95%).	Rata-rata	pertambahan	populasi	setiap	tahun	
1,94%,	 dan	 diprediksikan	 2020	 (11,20%),	 hal	 ini	 memerlukan	 perhatian	 karena	 lansia	 merupakan	
kelompok	yang	beresiko	dan	rentan	terkena	masalah	kesehatan	seperti	diabetes,	penyakit	kroniklainnya,	
serta	 diperkuat	 dengan	 kebiasaan	 merokok.	 Tujuan	 dari	 penelitian	 ini	 adalah	 untuk	 mengetahui	
gambaran	merokok	pada	lansia	dengan	tingkatan	kadar	gula	darah	sewaktu	di	RW	2	dan	3	kel	petogogan	
Jakarta	Selatan.	

Metode:	 Desain	 penelitian	 ini	 adalah	 cross	 sectional	 dengan	 subjek	 penelitian	 adalah	 lansia	 yang	
mengikuti	posyandu	lansia	di	RW	2	dan	3	kel	petogogan	Jakarta	Selatan	pada	bulan	April	2015	yang	
berjumlah	 77	 orang,	 pengambilan	 sampel	 dengan	 non-probabilitas	 sampling.	 Teknik	 analisa	 pada	
penelitian	ini	adalah	univariate.	

Hasil:	Hasil	penelitian	ini	menggambarkan	terdapat	40,3%	responden	berjenis	kelamin	laki-laki,	59,7%	
perempuan,	19,5%	yang	datang	ke	posyandu	lansia	blum	lanjut	usia	atau	kisaran	kurang	dari	60	tahun,	
hasil	 gula	 darah	 sewaktu	 200	 mm/hg	 sebanyak	 19,5%.	 69,2%	 responden	 perokok	 ingin	 berhenti	
merokok.	Melihat	hasil	diatas	masih	banyak	lansia	yang	masih	merokok	dan	ingin	berhenti	merokok,	
sehingga	 perlu	 bantuan	 dari	 pemerintah	 untuk	 membantu	 para	 perokok	 untuk	 berhenti	 merokok,	
berhenti	 merokok	menjadi	 sangat	 sulit	 pada	 lansia	 karena	 sudah	 terpapar	 nikotin	 bertahun-tahun,	
disamping	itu	pendapatan	para	lansia	sangat	minim,	sehingga	dapat	membebani	keluarga	oleh	karena	itu	
berhenti	merokok	sejak	dini	perlu	digalakan	agar	tidak	membebani	keluarga	di	hari	tua.

Kata	Kunci:	
MUBADZIR:	KURANGNYA	EFISIENSI	PENGGUNAAN	DANA	UNTUK	MEMBELI	ROKOK	YANG	
MENYEBABKAN	TURUNNYA	KUALITAS	TARAF	HIDUP	BAGI	MASYARAKAT	LUAS
	 Hidayatul	Khoiriyah
	 Universitas	Airlangga

Merokok	 bukan	 lagi	 hal	 yang	 tabu	 di	 lingkungan	masyarakat.	 Dewasa	 ini,	 budaya	merokok	 semakin	
populer	mulai	dari	kalangan	orang	tua	hingga	anak-anak	yang	masih	duduk	di	sekolah	dasar.	Derasnya	
arus	budaya	menyebabkan	perlunya	tindak	 lanjut	untuk	menyelesaikan	berbagai	permasalahan	yang	
timbul	dari	aktivitas	merokok	baik	dari	segi	ekonomi	maupun	social,	sebab	merokok	dinilai	sebagai	suatu	
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akti�itas	 yang	 kurang	 e�isien	 kaitannya	 dalam	 pendistribusian	 dana	 yang	 juga	 berdampak	 pada	
penurunan	kualitas	hidup	masyarakat	luas.	Riset	ini	dinilai	perlu	untuk	mengungkap	berbagai	fenomena	
dan	masalah	yang	ada	dalam	masyarakat	bahwa	membeli	rokok	sebenarnya	dapat	mengurangi	bahkan	
mengganggu	perputaran	roda	ekonomi	yang	juga	berpengaruh	pada	taraf	hidup	banyak	orang.	Sehingga,	
agar	tercipta	lingkungan	yang	lebih	sehat	dan	harmonis.	Dengan	menggunakan	metode	kuantitatif	dan	
kualitatif	 sekaligus,	 penelitian	 ini	 dilakukan	 dengan	 menyebarkan	 sejumlah	 questioner	 kepada	
masyarakat	dan	melakukan	wawancara	langsung	kepada	sumber	yang	berkaitan.	Pada	kenyataannya,	
merokok	 memang	 menjadi	 akti�itas	 yang	 kuang	 bemanfaat	 dan	 hanya	 betujuan	 untuk	 memenuhi	
kesenangan	dan	keinginan	semata	dan	lebih	banyak	mengandung	sisi	negative	jika	dibandingkan	dengan	
sisi	positif	nya.	
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