
SAMBUTAN 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas terlaksananya The 3rd Indonesian Conference on 
Tobacco or Health (ICTOH). Konferensi ini merupakan konfrensi terbesar di Indonesia 
yang secara khusus membahas berbagai isu pengendalian tembakau terbesar di 
Indonesia. Setelah sukses terlaksana di Jakarta selama dua tahun berturut-turut, pada 
tahun ini kami menyelenggarakan konferensi di Jogjakarta sebagai upaya untuk 
semakin memperluas dukungan upaya pengendalian tembakau tidak hanya di Jakarta 
tetapi juga di daerah.  

Konferensi ini mengambil tema Suarakan Kebenaran; Selamatkan Generasi Bangsa. Hal 
ini dimaksud agar lebih banyak lagi akademisi, praktisi kesehatan maupun aktivis LSM 
yang bergerak di isu kesehatan dan pembangunan menyuarakan tentang dampak buruk 
tembakau (rokok) terhadap kesehatan maupun sosial ekonomi. Upaya ini harus 
dilakukan mengingat Indonesia akan menghadapi Bonus Demografi sehingga 
kesempatan ini tidak terbuang sia-sia.  

Meskipun jeda penyelenggaraan konferensi tahun ini hanya satu tahun dari konferensi 
sebelumnya. Antusiasme para peneliti maupun praktisi pengendalian tembakau tetap 
tinggi. Tercatat 85 buah abstrak masuk ke meja panitia sejak pertama kali diumumkan 
pada bulan Oktober 2016. Hasil penelitian ini sangat bermanfaat dan dapat menjadi 
bukti ilmiah untuk bahan advokasi pengendalian tembakau.   

Kami mengucapkan terimakasih kepada tim peniliai yang dipimpin oleh Dr. Soewarta 
Kossen, MPH, Ph.D telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran ditengah 
kesibukanya di lembaga masing-masing dan perguruan tinggi untuk membaca setiap 
naskah yang masuk.  Kami juga berterimakasih kepada panitia yang telah bekerja untuk 
membuat konferensi ini berjalan dengan baik.  

Konferensi ini tidak akan terlaksana tanpa dukungan nyata dan bimbingan dari Ibu 
Menteri Kesehatan RI. Oleh Karena itu, kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-
besarnya kepada Ibu Menteri Kesehatan. Kami juga mengucapkan apresiasi yang sangat 
tinggi kepada WHO Indonesia dan Lembaga donor yang telah berkontribusi dalam 
mensukseskan kegiatan ini  

Sekali lagi, selamat datang dan selamat berkonferensi. 

 

 

Dr. Ridwan Thaha, M.Sc 
Ketua Umum IAKMI 



FOREWORD 

 
November 22, 2016 

 
 
Tobacco use is the single most preventable cause of disease, disability, and death 
globally. According to the World Health Organization (WHO), every year tobacco causes 
six million deaths worldwide, most of them in low- and middle-income countries, 
including 200,000 deaths in Indonesia alone. Today, many developing countries, 
including Indonesia, are experiencing an enormous increase in non-communicable 
diseases, most of which, such as cancer and cardiovascular and respiratory diseases, 
have been associated with tobacco use. Ministry of Heath, Indonesia data shows 67.4% 
of Indonesian men and 4.5% of women currently use tobacco, placing them among the 
world’s populations with the highest smoking rates. Indonesian society faces increased 
healthcare costs attributed to tobacco-related illness, which amounts to IDR 11 trillion 
(USD 1.2 billion) each year. Indonesia’s poor households with smokers spent 11.5% of 
their household income on tobacco products and only about 4% for education and far 
less for healthcare for their families. The harmful effects of smoking do not end with the 
smoker. Secondhand smoke exposure causes serious disease and deaths, and even brief 
exposure can be harmful to health. Each year, an estimated 25,000 non-smoking 
Indonesian die because of exposure to secondhand smoke.  

 
The Conference will find innovative solutions to the health challenges we face due to 
tobacco use. WHO Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) is the world’s 
first global public health treaty which promotes national actions and global cooperation 
to counter the worldwide spread of the tobacco pandemic. And it sets out specific steps 
for governments to combat with tobacco epidemic, including to adopt tax and price 
measures to reduce tobacco consumption; ban tobacco advertising, promotion and 
sponsorship; create smoke-free work and public spaces; put prominent health warnings 
on tobacco packages; combat illicit trade in tobacco products.  
 
The 3rd Indonesian Conference on Tobacco or Health would provide a unique 
opportunity to share lessons learnt, scientific evidences and practices at sub-national, 
national and international level. It would also offer opportunity to consolidate the 
efforts, strengthen partnership and network. 
 
We, partners of Bloomberg Initiative to Reduce Tobacco Use, recognize the current 

achievements and sustained efforts of Ministry of Health and Indonesian Tobacco 

Control Network in the fight against tobacco use. We would like to wish a grand success 

of the conference.   

 
 
Yours sincerely, 
Tara Singh Bam, PhD, MPH 



Deputy Regional Director, The Union Asia Pacific Office,  
International Union Against Tuberculosis and Lung Disease (The Union), 
Singapore   
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Informasi Umum 
 
Waktu dan Tempat 

 
Hari, tanggal  : Kamis-Minggu 24-27 November 2016 
Tempat  : Hotel Sheraton Mustika Yogyakarta 

  
Bahasa 
  
Bahasa yang digunakan selama konferensi adalah Bahasa Indonesia. Akan tetapi 
beberapa pembicara internasional akan presentasi menggunakan Bahasa Inggris 

 

Registrasi 

 
Registrasi ulang akan dibuka pada pada tanggal 26 November 2016, Pukul 07.30-10.00 
WIB. Registrasi mencakup keikutsertaan pada semua sesi pleno dan simposium, 
pameran poster, dua kali makan siang, coffee break, sertifikat, serta conference Kit. 
 
Tanda Pengenal 

 
Setiap peserta diminta untuk menggunakan tanda pengenal yang diberikan panitia. 
Mohon mengunakanya selama konferensi berlangsung.  

 
Papan Pengumuman 

 
Jika terjadi perubahan jadwal konferensi atau ada pengumuman penting dari 
secketariat  akan dituliskan di papan pengumuan yang berlokasi di depan ball room.  
 
Akses Internet 

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

 
Ruang sekretariat berada di ruangan yang berada di samping ballroom dan dibuka 
selama konferensi berlangsung.  

 
 



 
 
 
 
 
 
 

Pra-Konferensi, dan Pertemuan Terkait 
 
 
Pra-Konferensi 

 
Workshop Tax 
Hari, tanggal : Jumat, 24-25 November 2016 (12.00-17.00 WIB) 
Ruangan  : West Room 

 
Forum Pemuda (ICTOH Youth) 
Hari, tanggal : Jumat, 25 November 2016 (08.00-17.00 WIB) 
Ruangan  : Mataram I 

 
Workshop Perempuan dan Anak 
Hari, tanggal : Jumat, 25 November 2016 (08.00-17.00 WIB) 
Ruangan  : Mataram III 
 
Satellite Meeting 

 
Aliansi Walikota 
Hari, tanggal : Sabtu, 26 November 2016 (13,00-17.00 WIB) 
Ruangan  : Mataram III 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ketentuan untuk Pembicara Symposium dan Chairperson 
 
 
 
Waktu dan Tempat 

 
Semua sesi presentasi oral (simposium) akan dilaksanakan di ruang transit, ballroom, 
rosewood 1, 2, 3 dan 4. Silahkan cek jadwal presentasi yang terdapat dalam buku ini. 
 
Waktu Check-in di Ruang Khusus Pembicara dan Unggah Data Presentasi 

 
Seluruh pembicara diminta untuk memberikan materi yang akan disajikan paling 
lambat satu jam sebelum simposium dimulai. Secretariat akan menyediakan komputer 
di ruang pembicara. Jika anda menggunakan Macintosh atau software khusus kecuali 
PowerPoint 2007, 2010, dan 2016 harap menghubungi panitia yang berada di ruang 
khusus pembicara.   
 
Ruang khusus pembicara berada di samping Ballroom. Seluruh pembicara diharapkan 
untuk berada di ruang tersbut 30 menit sebelum presentasi dimulai untuk melakukan 
briefing dengan Chairperson dan pembicara lain 
Semua presentasi akan disimpan dan diunggah di website ICTOH 2016.  
 
Anda diminta untuk hadir di ruang symposium paling lambat 10 menit sebelum sesi 
dimulai.  

 
Alokasi Waktu 

 
Penyampaian Materi Diskusi Total 

10 Menit 5 Menit 15 Menit 

 
Perlengkapan untuk Presentasi 
Disetiap ruangan simposium tersedia satu buah laptop yang telah terinstal PowerPoint 
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 anda terpaksa menggunakan Macintosh.   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instruksi untuk Presentasi Poster 
 
Papan Poster 
Secretariat akan menyediakan papan poster berukuran 100cm (lebar) x 200 (tinggi) 
dan nomor poster di pojok atas papan. Poster harus ditempel dangan menggunakan 
solatip hitam  yang tersedia di ruang pemasangan poster.  
 
Ketentuan 

 Sistematika poster disesuaikan dengan abstrak yang telah dikirim.  

 Isi poster dapat ditambahkan foto, grafik maupun table yang dapat memperkuat 

substansi penelitian sesuai dengan kebutuhan Anda.  

 Ukuran poster sebesar 84,1 sentimeter (lebar) x 118 sentimeter (tinggi). 

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

 
Ruang dan Jadwal  
Semua poster ajan dipajang di Ballroom depan. Proses pemasangan dan pencopotan 
poster dilakukan oleh pembuat/penyaji poster. Poster dapat ditampilkan pada tanggal 
26-27 November 2016 sedangkan presentasi dilakukan saat istirahat sesi utama. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Floor Plan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Susunan Acara 
 
 
 

  
 Kamis, 24 November 2016 

13.00-17.30 
West Room 

Workshop Tobacco Tax  

13.00-14.00 Pembukaan dan Paparam 
 
Dr. Ede Suryadarmawan 
Pengurus Pusat IAKMI 
 
Harris Siagian 
Campaign for Tobacco Free Kids 
 
Dr. Tara Singh Bam 
International Union Against Tuberculosis and Lung Diseases 
 
Dr. Farrukh Qureshi 
WHO Reresentative Indonesia 
 
Dr. Lili Sulistiowaty 
Direktur PPTM Kementerian Kesehatan RI 
 

14.00-14.15 Keynote Speech: 
 
Prof. Syafii Ma’arif 
Tobacco Consumption and Proverty in Indonesia – The need for 
higher taxes and prices on tobacco products 

14.15-16.00 Panel I: Increasing Taxes as a Priority in Tobacco Control 
 



Prof. Dr. Hasbullah Thabrany 
Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia 
Urgensi Peningkatan Cukai di Indonesia 
 
Abdillah Ahsan 
Lembaga Demografi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Indonesia 
Peta Jalan Cukai di Indonesia 
 
Prof. Dr. Suahasil Nazara  
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan 
Kebijakan cukai Jangka Menengah dan Panjang di Indonesia  

16.00-16.15 Tea Break 

16.00–17.30 Role of academia to build policy evidences and advocacy on 
tobacco tax 
Fasilitator: Kiki Soewarso 

 Jumat, 25 November 2016 
08.00-17.00 
West Room 

Workshop Tobacco Tax (Lanjutan) 

08.00-10.00 Panel II Pengalokasian Pajak Rokok Daerah untuk Kesehatan 
 
Moderator: Abdillah Ahsan 
 
Direktur Jendral Pajak dan Retribusi Daerah Kementerian Keuangan 
RI 
“Kebijakan dan Implementasi Penggunaan Pajak Rokok Daerah untuk 
Kesehatan” 
 
Direktur Jendral Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri 
“Administrasi Penganggaran Pajak Rokok Daerah untuk Kesehatan” 
 
Direktur Jendral Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan 
“Panduan Penggunaan Pajak Roko Daerah untuk Kesehatan”  
 
Best Practices Penggunaan Pajak Rokok Daerah Provinsi Kalimantan 
Selatan dan Lampung  

10.00-10.00 Rehat Kopi 
08.00-17.00 
Mataram I 

Forum Pemuda 

08:30-09:00 Registrasi 

09.00-09.30 Pembukaan  

09.30-11.20 Diskusi Panel  
 
Moderator: Mba Nina 
 
Dr. Widyastuti Soerojo, M.Sc 
Badan Khusus Pengendalian Tembakau IAKMI 



“Denormalisasi Industri Rokok” 
 
RTS Masli 
Pakar Periklanan 
“Penyesatan Advertensi Industri Rokok” 
 
Liza Pratiwi 
Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives  

“Peran Penting Generasi Muda dalam Pencapaian SDGs Melalui 
Gerakan Pengendalian Tembakau” 

11.20-13.00 Tea Break 

13.00-13.15 Sharing Session Social Media Campaign 
Yosef Rabindanata Nugraha 
Vital Strategies 

13.15-14.45 Talkshow “Youth Creative Campaign” 
 
Moderator: Azzami Rasyid  
 
Fanbul, Comic 
Margianta, Gerakan Muda FCTC untuk Indonesia 
Istiqomatul Hayati, Indonesiana TEMPO 

14.45-14.50 Coffee Break 

15.15-16.30 FGD “Creative Campaign” 
 
Fasilitator: Hasna Pradityas 

16.00 – 16.30 Penutupan dan pembuatan video 
09.00-13.00 
Mataram III 

Workshop Perempuan dan Anak 

09.00-09.30 Pembukaan dan Sambutan  
 
Deni Wahyudi Kurniawan 
Indonesia Institute for Social Development  
 
Dyah Puspitarinin 
Ketua Umum Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiyah 

09.30-10.00 Ibu Yohana Yambise  
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI 
“Bahaya Rokok Terhadap Ketahanan Keluarga Serta Kesehatan 
Perempuan dan Anak” 

10.00-11.00 Diskusi Panel 
Rita Pranawati 
Komisi Perlindungan Anak Indonesia  
“Perlindungan Anak dari Bahaya Asap Rokok” 
 
Normasari Wardhana,  
Pengurus Pusat Nasyiatul Aisyiyah 
“Pengaruh Merokok Terhadap Ketahanan Keluarga” 



 
dr. Suprihatiningsih, Sp.OG  
Presidium GKIA/Pakar Ginekolog 
“Bahaya Rokok Terhadap Kesehatan Reproduksi” 
 
Nina Armando,  
Yayasan Pengembangan Media Anak 
“Pengaruh Iklan Promosi dan Sponsorship Rokok terhadap 
Peningkatan Konsumsi Rokok Pada Anak dan Remaja” 

11.00-12.00 Diskusi dan Tanya J awab 

12.00-13.00 Penutup, Makan Siang dan Ramah tamah 
10.00-16.00 
East Room 

Konsolidasi Jaringan Pengendalian Tembakau Indonesia 

10.00-11.30 Pengantar Diskusi dan Paparan Perkembangan Satu Dekade Jaringan 
Pengendalian Tembakau Indonesia 
Moderator: Hery Chariansyah, MH 
Dr. Widyastuti Soerojo, M.Sc 
Tubagus Haryo Karbyanto, SH 
Dr. Sudibyo Markus 

11.30-13.30 ISOMA 

13.30-16.00 Membangun program strategis pengendalian tembakau di Indonesia 
Tahun 2017 serta penguatan kerja jaringan ITCN 
 
Fasilitator: Dr. Rohani Budi Prihatin 

Sabtu, 26 November 2016 

09.00-10.00 
Mataram I & 
II 

Pembukaan 
 
Laporan Ketua Panitia 
dr. M. Subuh MPPM 
Dirjen P2P Kementerian Kesehatan 
 
Sambutan  Gubernur DIY 
Sri Sultan Hamengkubuwono XI 
 
Pembukaan 
Menteri Kesehatan RI 
 
Arahan Sekaligus Membuka Acara 
Prof. Dr. Nila Djuwita Moeloek, Sp.M 
Menteri Kesehatan RI 
 
Keynote Speech  
Yohana Susana Yembise 
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
“Kebijakan Kota Layak Anak dalam melindungi anak dari bahaya 
rokok” 
 



Prof. DR. Muhadjir Efendi  
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI 
“Penyelamatan Anak Indonnesia/Generasi Muda dari Ancaman Rokok 
dan Napza” 

10.00-10.15 Rehat Kopi 

10.15-12.15 
Mataram I & 
II 

Panel 1 Pengendalian Tembakau, Kesehatan dan Pembangunan 
Berkelanjutan  
 
Moderator: Dedi Supratman, SKM, MKM 
 
Dr. Ifdal Kasim  
Komisioner Komnas HAM Periode 2007-2012 
“Pengendalian Tembakau dalam Perspektif Hak Asasi Manusia 
(HAM)” 
 
Tara Singh Bam, Ph.D 
Deputy Regional The Union Asia Pacific 
“Pembelajaran Pengendalian Tembakau dari berbagai negara.” 
 
Dr. Farrukh Qureshi  
WHO Representative Indonesia 
“Global Tobacco Control Progress and Achievement” 
 
Prof. Dr. Anhari Achadi, Sc.D 
Guru Besar FKM UI 
“Campur Tangan Industri Rokok dalam kebijakan Nasional.” 

12.15 – 13.00 ISOMA 

13.00-17.00 
Mataram III 

Pertemuan Aliansi Bupati Walikota 
“Peran Pemerintah Daerah dalam Melindungi Generasi Muda dari 
Bahaya Rokok dan Napza” 
 
Moderator: 
dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG 
Bupati Kulon Progo 
 
H. Sutarmidji, S.H, M.Hum 
Walikota Pontianak 
“Tantangan dalam Penerapan Perda KTR di Kota Pontianak” 
 
Bapak Bima Arya Sugiarto 
Walikota Bogor 
Lesson learned from Kota Bogor on TAPS ban and smoke free 
 
Edi Sukmono 
Direktur PT. KAI 
“Best Practices Penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Trasportasi 
Publik”  
 



Dr. Haedar Nasir, M.Si  
Ketua Umum PP Muhammadiyah 
Inisiatif Muhammadiyah dalam Pengendalian Tembakau di Indonesia. 
(The role of civil Society in Tobacco Control in Indonesia ) 

13.00-15.00 
Mataram I & 
II 

Simposium Efektivitas Penerapan Kebijakan Kawasan Tanpa 
Rokok “Kajian Evaluasi KTR dan Monitoring Kualitas Udara pada 
14 Kota di Indonesia” 
 
Moderator: Dr. Rohani Budi Prihatin 
 
Penerapan Kebijakan Pengaturan Perilaku Merokok “Testimoni dari 
Negara Belanda”  
Sulita Sarwono, MA, MPH, Ph.D 
 
Monitoring Kepatuhan Kebijakan KTR “Testimoni Smoke Free 
Monitoring di Bali: Serial Survey) 
Dr. IWG Arthawan, M.Epid 
 
Pemantauan Kualitas Udara di Dalam Gedung (Indoor Air Quality) 
Pada 14 Kota di Indonesia 
Dr. dr. Santi martini, M.Kes 
Ketut Hari Mulyawan S.Kom, MPH 

13.00-15.00 
East Room 

Simposium Best Practices Upaya Pengendalian Tembakau 
 
Moderator: Siti Masyitah Rahma 
 
Regulasi Kawasan Tanpa Rokok: Antara Kebutuhan Masyarakat dan 
Implementasinya di Daerah Istimewa Yogyakarta 
Supriyati, Friday LC., Wahab A., Kusumaningrum F 
Universitas Gadjah Mada 
 
Intervensi Advokasi sebagai Upaya Implementasi Kebijakan KTR 
(Kawasan Tanpa Rokok) di Majelis Dikdasmen Muhammadiyah 
Hadiyatul Lilfitriyani 
Universitas Airlangga 
 
Confronting Resistance on Smoke Free Area (SFA) Regulation: 
Innovation on Evidence Based Research to Gain Political support for 
Community Advocacy 
Dianita Sugiyo; Nanik Prasetyoningsih; Awang Darumurti; Tanto 
Lailam. 
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 
 
Confronting Resistance on Smoke Free Area (SFA) Regulation : A 
policy advocacy for better public health achievement in Yogyakarta, 
Indonesia 
Dianita Sugiyo; Nanik Prasetyoningsih; Awang Darumurti; Tanto 
Lailam. 



Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 
 
Pengaduan/Pelaporan Masyarakat terhadap Pelanggaran Kawasan 
Dilarang Merokok Di Jakarta Melaui Qlue 
Riana Rastinny Elperida 
Swisscontact Indonesia Foundation 
 
Partisipasi Kader Posyandi Kalimantan Timur dalam Upaya 
Mengurangi Perilaku Merokok Masyarakat di Tingkat Rumah Tangga 
Nur Rohmah, Riza Hayati Ifroh, Edy Gunawan 
Universitas Mulawarman 
 
Optimalisasi Peran Kader Posbindu dalam Upaya Penanggulangan 
Penyakit Tidak Menular (PTM) (Studi di Desa Wonokerto, 
Yogyakarta) 
Nopryan Ekadinata, Meisi Riana, Jimmi K P Sihombing, Yosephina 
Maria H K, Heni Trisnowati 
Universitas Gadjah Mada 

13.00-15.00 
West Room 

Simposium Monitoring Kepatuhan Kawasan Tanpa Rokok 
 
Moderator: Ridhwan Fauzi, MPH 
 
Apa Kabar Kawasan Tanpa Rokok di Kota Semarang?  
Kusyogo Cahyo, Sofia Farahdina 
Universitas Diponegoro 
 
Survey Tingkat Penerapan Kawasan Tanpa Rokok di kota Semarang 
tahun 2015 (Studi di Tempat Proses Belajar Mengajar, Tempat 
Pelayanan Kesehatan dan Tempat Kerja Milik Pemerintah) 
Trixie Salawati, Rahayu Astuti 
Universitas Muhammadiyah Semarang 
 
Evaluasi Penerapan Peraturan Kawasan Tanpa Rokok 
(Perda/Perwali/Perbup) di 7 Kab/Kota Wilayah Layanan BBTKLPP 
Jakarta Tahun 2015-2016 (Kota Cilegon, Kota Sukabumi, Kab 
Bandung Barat, Provinsi DKI Jakarta, Kota Metro, Kota Banjar dan 
Kab Pringsewu) 
Subhan, Kodrat Pramudho 
BBTKLPP Jakarta 
 
Compliance Level Monitoring of Smoke Free Policies as one of 
MPOWER Strategy to Protect People from Tobacco Smoke 
Bernadette Fellarika Nusarrivera, Dollaris Riauaty Suhadi, Tara 
Singh Bam,  Riana Rastinny Elperida 
Swisscontact Indonesia Foundation 
 
The results of the smoke-free area survey in Yogyakarta : everyone 



become smoker 
Winny Setyonugroho, Dianita Sugiyo, Awang Daru Murti, Tanto 
Lailam 
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 
 
Determine the factors associated with compliance manager 
implementation of Perda KTR at hotel and entertainment venues in 
Bogor 
Meita Veruswati 
Universitas Indonesia 

15.00-15.30 Rehat Kopi 

15.30-17.00 
Mataram I & 
II 

Simposium Epidemi Rokok Elektrik 
 
Moderator: Mohammad Ainul Maruf, MA 
 
Dampak Rokok Elektrik/Electronic Nicotine Delivery System (ENDS) 
terhadap Kesehatan 
Zakiyah, S.Gz 
Wageningen University of Research 
 
Trend Penggunaan Rokok Elektrik di Dunia dan Indonesia 
Ridhwan Fauzi 
Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia 
 
Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Rokok Elektrik 
Tara Singh Bam, Ph.D 
International Union Against Tuberculosis and Lung Diseases  
 
WHO Position on Electronics Cigarettes Control 
Dr. Farrukh Qureshi 
WHO Representative Indonesia 

15.30-17.00 
West Room 

Simposium Dukungan dan Evaluasi Penegakan Kawasan Tanpa 
Rokok 
 
Moderator: Geni Achnas 
 
Indoor Air Quality Monitoring in The Public Space in order to 
Advocacy Smoke Free Area (SFA) in Jember District 
Dewi Rokhmah, Khoiron, Isa Ma’rufi 
Universitas Jember 
 
Kualitas Udara pada Tempat Tertutup dan Aktivitas Merokok di Kota 
Surabaya Tahun 2015 
Kusuma S. Lestari, Santi Martini, Sri Widati, Hario Megatsari, Kurnia 
D. Artant 
Universitas Airlangga 
 
Evaluasi Penegakan Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Provinsi 



Bali Melalui Penilaian Dukungan dan Penerapan Oleh Pengelola 
Kawasan 
I Wayan Gde Artawan Eka Putra, IMK Duana, PAS Astuti, IK 
Suarjana, KH Mulyawan, IMD Kurniasari, TS Bam 
Universitas Udayana 
 
Hubungan Pengetahuan Dampak Merokok dan Asap Rokok bagi 
Kesehatan Terhadap Dukungan Masyarakat Mengenai Kawasan Tanpa 
Rokok di Surabaya 
Kurnia D Artanti, Santi Martini, Kusuma S Lestari, Hario Megatsari, 
Sri Widati, Prijono Satyabakti 
Universitas Airlangga 
 
The Application of No Smoking Area in School Environment Related 
to Adolescent Smoking Behavior in Muhammadiyah 17 Junior High 
School of Ciputat 2016 
Fajri Azhari, Munaya Fauziah 
Universitas Muhammadiyah Jakarta 
 
Logical Framework Approach in Evaluation of smoke free area 
Implementation Universitas Indonesia on 2015 
Zahrina 
Universitas Indonesia 

15.30-17.00 
East Room 

Simposium Peringataan Bahaya Rokok 
 
Moderator: Mustakim, SKM, MKM 
 
Efektivitas Peringatan Kesehatan Bergambar pada Rokok terhadap 
Perilaku Merokok Remaja di Bali 
Ketut Suarjana, Artawan EP, Made Kerta Duana, Hari Mulyawan, Dian 
Kurniasari 
Universitas Udayana 
Gambar Vs Pengalaman: Kajian Eksplorasi Ancaman Peringatan 
Kesehatan Bergambar pada Kemasan Rokok 
Fahmi Baiquni, Fatwa Sari Tetra Dewi, Rendra Widyatama 
Universitas Gadjah Mada 
 
Hubungan Peringatan Kesehatan Bergambar (PKB) pada Bungkus 
Rokok terhadap Perilaku Merokok Remaja pada Siswa MTS Daar El-
Azhar Rangkasbitung, Lebak, Banten Tahun 2016 
Yulia Irmawati Rukmana, Munaya Fauziah 
Universitas Muhammadiyah Jakarta 
 
Hubungan Peringatan Kesehatan Bergambar (PKB) Pada Bungkus 
Rokok terhadap Perilaku Merokok Siswa Kelas V di SDN Rempoa 02 
Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 
Hanifa Zahra, Munaya Fauziah 
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SIMPOSIUM BEST PRACTICES UPAYA PENGENDALIAN ROKOK 

Regulasi Kawasan Tanpa Rokok: Antara Kebutuhan Masyarakat dan 
Implementasinya di Daerah Istimewa Yogyakarta 
Supriyati, Friday LC., Wahab A., Kusumaningrum F 
Universitas Gadjah Mada 
 



Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) belum memiliki perda kawasan tanpa rokok (KTR). 
Penelitian ini menggambarkan kebutuhan masyarakat DIY terhadap kebijakan KTR, dan 
implementasi KTR di DIY saat ini, dengan menggunakan kerangka RE-AIM (reach, 
effective/efficacy, adoption, implementation, maintenance).  

Sebanyak 653 warga masyarakat Yogyakarta telah berpartisipasi dalam penelitian cross 
sectional ini. Responden adalah warga Yogyakarta yang telah berusia minimal 17 tahun, 
baik perokok maupun bukan perokok. Responden dipilih dengan multistage random 
sampling. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner yang diwawancarakan 
dan observasi. Observasi dilakukan pada 70 tempat yang merupakan domain KTR. 
Analisis dilakukan secara diskriptif.  

Penelitian menunjukkan bahwa 98% responden memerlukan KTR di tempat layanan 
kesehatan, sekolah, tempat bermain anak, dan tempat ibadah, 90% responden 
menyatakan perlu adanya KTR di kampus, bandara, kereta api, dan tempat kerja. 
Bahkan 2/3 responden menyatakan perlunya KTR di café dan restoran. Responden 
telah mengenal istilah KTR, namun belum memahami secara detail tentang  KTR karena 
sosialiasi yang diterima masyarakat lebih banyak menggunakan media yang bersifat 
one-way communication. Adopsi peraturan pusat ke dalam peraturan daerah masih 
beragam. Hanya 2 kabupaten/kota di DIY yang memiliki peraturan daerah, sedangkan 
lainnya hanya berupa peraturan bupati/peraturan wali kota. Implementasi KTR pada 
kabupaten kota yang telah memiliki regulasi KTR lebih baik daripada pemerintah 
daerah yang belum memiliki regulasi. Diantara 7 domain, tempat layanan kesehatan 
merupakan domain yang paling banyak mengadopsi peraturan KTR (100%). Sayangnya, 
implementasinya masih belum optimal. Sebaliknya, meskipun belum semua tempat 
ibadah memiliki peraturan tentang KTR, namun tempat-tempat ibadah menjadi tempat 
yang bebas dari asap rokok. Hal tersebut karena norma sosial yang berkembang pada 
masyarakat DIY menyatakan bahwa merokok di tempat ibadah itu tidak pantas.  

Masyarakat DIY memerlukan regulasi KTR pada 7 domain KTR yang disarankan. 
Keberadaan regulasi KTR pada pemerintah daerah menentukan implementasi 
peraturan KTR pada 7 domain KTR di wilayahnya. Oleh karenanya, perda KTR di DIY 
perlu segera diwujudkan.    

Kata kunci: Evaluasi, KTR, kerangka RE-AIM, regulasi 

 

Intervensi Advokasi Sebagai Upaya Implementasi Kebijakan KTR (Kawasan 
Tanpa Rokok) Di Majelis Dikdasmen Muhammadiyah 
Hadiyatul Lilfitriyani 
Universitas Airlangga 

Muhammadiyah adalah satu-satunya persyarikatan yang berkomitmen dengan 
penerapan KTR (Kawasan Tanpa Rokok), yakni adanya fatwa haram oleh Majelis Tarjih 
dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Namun dalam penerapannya, di tiga 
cluster Kabupaten Gresik belum sepenuhnya dilakukan implementasi kebijakan 
tersebut. Majelis Dikdasmen (Pendidikan Dasar dan Menengah) adalah majelis 
percontohan yang sesuai untuk tahap awal pendidikan dan pencegahan perilaku 
merokok. Perlu upaya untuk mendorong adanya perubahan kebijakan yang diinginkan. 



Tujuan Penelitian adalah melakukan intervensi advokasi sebagai upaya implementasi 
kebijakan KTR di Majelis Dikdasmen Muhammadiyah Gresik.    

Penelitian ini merupakan Action Research (AR) atau Penelitian Tindakan dengan 
pendekatan kualitatif tipe studi kasus. Subyek penelitian terdiri dari 11 sampel, yakni 
pemegang kebijakan di tiap Cluster Majelis Dikdasmen Muhammadiyah Gresik; meliputi 
tiga kepala sekolah, tiga wakil kepala sekolah dan empat pimpinan Majelis Dikdasmen 
Muhammadiyah Gresik. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. 
Dalam studi ini, diberikan indepth interview di awal dan di akhir penelitian untuk 
menganalisis prekondisi implementasi efektif sebelum dan sesudah dilakukan advokasi 
dengan metode analisis triangulasi data. Intervensi advokasi dilakukan melalui lima 
tahap, yakni: 1) analisis; 2) strategi; 3) mobilisasi; 4) aksi dan 5.) evaluasi. Kebijakan 
diharapkan dapat diimplementasikan secara efektif setelah advokasi. 

Hasil studi untuk tahap analisis adalah tidak adanya koordinasi yang kuat dan 
pemberitahuan berkelanjutan mengenai diskusi kebijakan KTR. Strategi advokasi pada 
tahap kedua harus dirundingkan kembali dengan Pimpinan Majelis Dikdasmen untuk 
mendapatkan keterlibatan dan persetujuan. Mobilisasi advokasi dalam penelitian: 1) 
Kunjungan ke masing-masing sekolah dalam rangka lobbying dengan pembuat 
kebijakan; 2) Workshop mengenai sosialisasi kebijakan KTR dan penyebaran sekolah 
percontohan KTR di Majelis DIkdasmen Kabupaten Gresik 3) Visitasi ke tiga sekolah 
percontohan KTR untuk meninjau keberlanjutan pelaksanaan KTR. Tahap terakhir, 
evaluasi proses diperoleh selisih 100% terbukti dengan pemenuhan syarat pada 
prekondisi implementasi efektif. Sedangkan evaluasi dampak menunjukkan 100% 
keberhasilan setelah advokasi dengan diterbitkannya Surat Keputusan oleh Pimpinan 
Majelis Dikdasmen Gresik mengenai Sekolah Percontohan KTR.    

Kata Kunci: Advokasi, Kawasan Tanpa Rokok, Implementasi Kebijakan

 

Confronting Resistance on Smoke Free Area (SFA) Regulation: Innovation on 
Evidence Based Research to Gain Political support for Community Advocacy 
Dianita Sugiyo; Nanik Prasetyoningsih; Awang Darumurti; Tanto Lailam 
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 

Active smokers account for 1,3 billion globally. Tobacco use prevalence has increased 
significantly 3,4 % yearly among developing countries. Indonesia is the fifth biggest 
cigarette consumption country following China, the USA, Russia, and Japan. This study 
was aimed to describe the community support towards SFA regulation implementation, 
the opinion of passive smokers and cigarette consumption. The research was conducted 
in Yogyakarta, covering five districts; Sleman, Gunung Kidul, Kulon Progo, Bantul, and 
Yogyakarta City.  

Descriptive analytic method was used to explain the current situation based on facts 
finding. The data collection used survey method with questionnaire interview design 
divided in three different sections according to the research goals. Sampling was drawn 
based on administrative areas and households, resulting on 246 households to 
participate in the research which taken proportionally according household numbers in 



each district. SPSS program was used to analyze the data for both univariate and 
bivariate analysis.  

Result showed 82,5% respondents knowing SFA regulation impact for community 
health and 91 % participants supporting the implementation of SFA for their districts. 
Further, the finding also revealed 64% passive smokers argued that smoking should be 
regulated, so that the dangerous effect does not impact others who did not smoking. 
While for the cigarette consumption section, the research found that approximately 
smokers consumed nine cigarettes sticks daily.  

The implications of the findings presented above giving strong emphasize that tobacco 
use must be regulated in order to achieve public health. Recommendations particularly 
for the local executives and members of Parliaments, that they should put more 
attention and concern to address the health impact of smoking. This data advocates for 
the people voice in requesting SFA regulation and to reduce the health cost affected by 
tobacco related diseases. Further, the health office in each area should work harder to 
campaign the negative impacts on tobacco use to protect both passive and active 
smokers. 

 

Confronting Resistance on Smoke Free Area (SFA) Regulation: A policy advocacy 
for better public health achievement in Yogyakarta, Indonesia.  
Dianita Sugiyo; Nanik Prasetyoningsih; Awang Darumurti; Tanto Lailam 
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 
 
Generally in Indonesia, 182 billion cigarette sticks were smoked in 2001, increased to 
260,8 cigarette sticks in 2009 and growing to 302 billion sticks in 2013. Specifically in 
Yogyakarta, in 2010 the smoking prevalence among youth account for 30,2% (age 
between 11-20 years old). The challenge was lack of tobacco control (TC) concern from 
its Members of Parliaments (MP’s). The program had addressed the issue by developing 
a TC approach; involves conducting a preliminary research for political advocacy, focus 
group discussion (FGD) for legal drafting, regulation socialization and implementation. 
It was targeted the policy makers to increase concern on TC issue. 
 
A research was conducted to examine tobacco use and public opinion on the 
implementation of SFA regulation. Data on tobacco consumption and opinion of SFA 
regulation was collected. After data collection training, enumerators were involved for 
data gathering using questionnaires. They interviewed 2632 respondents; consist of 
respondents from junior and senior high school and public places visitors account 
for 783, 935 and 914 respondents respectively. The results showed 23%, 35% and 46 % 
of smoking history among respondents in three categories in the same order given. 
More than 91% respondents of each category argued that they are supporting SFA 
regulation. Further, a FGD was conducted inviting staff from Local Health, Revenue, and 
Law Offices. The discussion resulted a recommendation of the SFA draft, followed by 
SFA Mayor Regulation declaration and socialization series. There were a resistance 
from the MPs to declare the regulation as a Local Regulation, which has the stronger law 
enforcement compared with the Mayor Regulation.  
 



The Mayor regulation will be activated on April 1st 2016. Public are well informed that 
it is a violence to the law if they are smoking in SFA. The Health Office had a stronger 
support to approach the MP’s as they conduct several meetings discussing Local 
Regulation draft. 
 
Giving a recommendation, a strong network and public voices will be an essential 
power to push the government in implementing comprehensive TC law.  

 
 
Pengaduan/Pelaporan Masyarakat terhadap Pelanggaran Kawasan Dilarang 
Merokok Di Jakarta Melaui Qlue 
Riana Rastinny Elperida 
Swisscontact Indonesia Foundation 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) No. 
50 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan, Penegakan 
Hukum Kawasan Dilarang Merokok, tecantum didalamnya pengaduan masyarakat 
terkait pelanggaran KDM.  
 
Dalam upaya memaksimalkan pelaksanaan pengawasan Kawasan Dilarang Merokok, 
Pemerintah DKI membuat Aplikasi Layanan Pengaduan online yaitu Qlue. Masyarakat 
dapat langsung mengirimkan penggaduan bila ada pelanggaran KDM di Jakarta, dengan 
cara memfoto dan memilih kategori pelanggaran KDM pada pada aplikasi Qlue. Petugas 
pengawas KDM akan melakukan pengawasan berdasarkan pengaduan dengan 
menggunakan Berita Acara Pengawasan, dan indikator ketaataan yang tercantum dalam 
Peraturan Gubernur No 50 Tahun 2015. Smoke Free Jakarta membantu sosialisasi 
penggunaan.  
 
Pelaporan pelanggaran Kawasan Dilarang yang masuk melalui Qlue periode bulan April-
Oktober adalah sebanyak 710 pengaduan.105 diantaranya belum ditindaklanjuti dan 
127 masih dalam proses tindak lanjut. Pengaduan langsung ditindaklanjuti oleh petugas 
pengawas dan pengaduan masih terus akan diproses. Setiap SKPD dan petugas 
pengawas yang melakukan pengawasan akan diberikan penilaian kinerja oleh 
Pemerintah DKI dan ini membuat proses tindak lanjut pelaporan dapat di pantau 
sehingga pengaduan Qlue dapat diselesaikan dengan penegakan hukum yang berlaku 
dan tingkat ketaatan KDM di Jakarta meningkat.  
 
Pengaduan/Pelaporan Kawasan Dilarang Merokok melalui Aplikasi Layanan Pengaduan 
online Qlue adalah salah satu strategi yang efektif untuk membangun kepedulian dan 
keterlibatan masyarakat juga mendukung dan memperkuat pemerintah DKI Jakarta dan 
peraturan peraturan yang ada terkait Kawasan Dilarang Merokok.    
 
Kata Kunci: Pelanggaran Kawasan Dilarang Merokok, Pengaduan, QLUE. 

 
 
Partisipasi Kader Posyandu Kalimantan Timur Dalam Upaya Mengurangi 
Perilaku Merokok Masyarakat Di Tingkat Rumah Tangga 



Nur Rohmah, Riza Hayati Ifroh, Edy Gunawan 
Universitas Mulawarman 

Jumlah perokok di Indonesia menurut data Riset Kesehatan Dasar (2013) adalah 
sebesar 67%, sedangkan jumlah perokok di Kalimantan Timur adalah sebesar 
Kalimantan Timur (29,6%). Berdasarkan hal tersebut maka peran dan partisipasi kader 
sebagai salah satu motor penggerak masyarakat diharapkan dapat menjadi alternatif 
dalam mendidik dan meningkatkan kesadaran masyarakat, serta memberikan informasi 
yang efektif guna terjadinya perubahan perilaku khususnya pada upaya pengendalian 
perilaku merokok masyarakat di tingkat rumah tangga. 

Mengetahui gambaran partisipasi kader posyandu di Kalimantan Timur dalam upaya 
mengurangi perilaku merokok masyarakat di tingkat rumah tangga pada tahun 2016. 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan eksplanatoris. 
Pengumpulan data menggunakan angket yang dilakukan dengan teknik self 
administered. Responden pada penelitian ini berjumlah 90 kader posyandu yang 
mewakili 9 kabupaten/kota di Kalimantan Timur dan dipilih dengan menggunakan 
metode purposive sampling. 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa 30% kader posyandu memiliki 
pengalaman sebagai kader posyandu selama lebih dari 11 tahun. Sebanyak 83.3% kader 
posyandu telah melakukan himbauan tidak merokok kepada masyarakat. Selain itu 
85.6% kader posyandu telah menganjurkan masyarakat untuk tidak merokok di dalam 
rumah khususnya bagi keluarga yang memiliki ibu hamil, bayi, balita dan anak-anak. 
57.8% telah memberikan informasi kepada perokok tentang upaya berhenti merokok. 
Hasil statistik dengan menggunakan uji chi square menyimpulkan bahwa ada hubungan 
antara lama kerja kader dengan upaya kader dalam menganjurkan masyarakat untuk 
tidak merokok di dalam rumah dengan nilai p yaitu (0,006). 

Kader posyandu dapat menjadi agen penggerak perubahan perilaku merokok 
masyarakat di tingkat rumah tangga. Upaya-upaya yang telah dilakukan kader 
posyandu yaitu dengan menghimbau dan menganjurkan masyarakat untuk tidak 
merokok di dalam rumah dengan menggunakan media-media KIE tentang bahaya 
merokok. Perlu dilakukan pelatihan berhenti merokok kepada kader sebagai 
keterampilan tambahan dalam upaya mengurangi angka perokok di Kalimantan Timur. 

Kata Kunci: Partisipasi, Kader Posyandu, Merokok, Rumah Tangga  

 
 
Optimalisasi Peran Kader Posbindu dalam Upaya Penanggulangan Penyakit Tidak 
Menular (PTM) (Studi di Desa Wonokerto, Yogyakarta) 
Nopryan Ekadinata, Meisi Riana, Jimmi K P Sihombing, Yosephina Maria H K, Heni 
Trisnowati 
Universitas Gadjah Mada  
 
Penyakit Tidak Menular (PTM) merupakan faktor terbesar pada angka mortalitas dunia. 
Beberapa riset menyebutkan bahwa perilaku merokok merupakan salah satu aspek 



dalam meningkatkan faktor resiko PTM. Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) 
merupakan langkah Pemerintah dalam pengendalian PTM melalui kegiatan berbasis 
masyarakat yang bertujuan untuk screening dan monitoring dini faktor resiko PTM. 
Penelitian ini bertujuan untuk upaya optimalisasi melalui peningkatan kapasitas peran 
kader dalam menjalankan program Posbindu.  

Penelitian yang digunakan adalah quasy experimental dengan rancangan one group 
pretest-posttest design. Sampel berjumlah 35 orang yang berasal dari 7 padukuhan di 
Desa Wonokerto Kecamatan Turi Sleman DIY dengan teknik purposive sampling. 
Intervensi dilakukan selama 2 hari, hari pertama diberi ceramah dan pengenalan alat 
Posbindu sedangkan hari kedua dilakukan simulasi Posbindu. Pretest dan Posttest 
dilakukan untuk mengukur pengetahuan, sikap dan keterampilan kader. Uji statistik 
yang digunakan adalah Wilcoxon Signed Rank Test.  

Terdapat perbedaan signifikan rata-rata pengetahuan dan keterampilan sedangkan 
pada sikap tidak ada perubahan yang bermakna sebelum dan sesudah intervensi. Untuk 
mengetahui signifikansi perbedaan rata-rata dalam kelompok maka dilakukan uji 
statistik dengan hasil pengetahuan (Z = -3,535; p-value = 0,000), sikap (Z= -0,200; p-
value = 0,842), keterampilan (Z = -3,712; p-value = 0,000).  

Intervensi berupa ceramah dan pelatihan teknis program Posbindu dapat 
meningkatkan kapasitas kader (pengetahuan dan keterampilan) dalam melakukan 
program Posbindu. Keberlangsungan posbindu sangat penting dalam mencegah faktor 
risiko PTM dan upaya penanganan PTM. 

Kata Kunci: PTM, Posbindu, sosialisasi, pelatihan teknis, kader 

 

SIMPOSIUM MONITORING KEPATUHAN KAWASAN TANPA ROKOK 
 
Apa Kabar Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Semarang?  
Kusyogo Cahyo, Sofia Farahdina 
Universitas Diponegoro 
 
Implementasi Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2013 masih 
menunjukan ketidakpatuhan dan pelanggaran dengan masih banyak ditemukannya 
aktivitas merokok di tempat yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok(KTR), 
salah satunya Kantor Kelurahan. Lokasi penelitian ini yaitu di seluruh Kantor Kelurahan 
di Kota Semarang. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang 
berhubungan dengan implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2013 di Kantor Kelurahan. 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif analitik dengan pendekatan 
cross-sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh  lurah di Kota Semarang 
dengan jumlah 177 lurah, dengan jumlah sampel 147 lurah dan 30 lurah lainnya 
digunakan sebagai uji validitas dengan menggunakan metode sampling jenuh. Analisis 
data menggunakan uji Chi-square untuk analisis bivariat dengan taraf signifikansi 95%.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hanya 62,2% kantor kelurahan yang telah 
mengimplementasikan Perda Nomor 3 Tahun 2013, sedangkan 51,7% kantor kelurahan 
baru melakukan komunikasi terkait KTR.  Hanya 59,9% Kantor Kelurahan yang 
memiliki sumber daya yang memenuhi persyaratan KTR dan 51,0% kantor kelurahan 



memiliki disposisi yang baik. Namun 95,9% kantor kelurahan sudah memiliki birokrasi 
yang baik terkait KTR. Dari uji statistik Chi-square menunjukan ada hubungan 
komunikasi (p=0,018), sumber daya (p=0,001), dan disposisi (p=0,001) serta tidak ada 
hubungan antara struktur birokrasi (p=0,197). Analisis multivariat dengan 
menggunakan regresi logistik menunjukan adanya pengaruh yang signifikan antara 
disposisi dengan implementasi Perda Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2013 (p=0,001).  
 
Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Kawasan Tanpa Rokok, Peraturan Daerah, Kantor 
Kelurahan 

 
 
Survey Tingkat Penerapan Kawasan Tanpa Rokok di kota Semarang tahun 2015 
(Studi di Tempat Proses Belajar Mengajar, Tempat Pelayanan Kesehatan dan 
Tempat Kerja Milik Pemerintah) 
Trixie Salawati, Rahayu Astuti 
Universitas Muhammadiyah Semarang 

Dalam upaya perlindungan pada warganya, maka sejak tahun 2013 Pemerintah Kota 
Semarang telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) nomor 3 tahun 2013 tentang 
Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perda 
tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat penerapan KTR di 
Semarang khususnya tempat kerja milik pemerintah (Satuan Kerja Pemerintah Daerah, 
kantor kelurahan dan kecamatan), tempat pelayanan kesehatan (puskesmas dan rumah 
sakit) dan tempat belajar (sekolah dasar, sekolah menengah dan perguruan tinggi baik 
negeri maupun swasta) yang ada di kota Semarang. 
 
Jenis Penelitian ini survey dengan rancangan crossectional. Populasi penelitian ini 
seluruh KTR di wilayah Semarang meliputi: tempat pelayanan Kesehatan, tempat 
Belajar Mengajar, dan Tempat kerja milik Pemerintah kota Semarang. Besar sampel 
70% dari populasi untuk tempat pelayanan Kesehatan, dan Tempat kerja milik 
Pemerintah kota Semarang, sedangkan tempat Belajar Mengajar masing-masing 20%.  
Teknik pengambilan sampel “Proporsional Random Sampling”. Data dikumpulkan 
melalui satu kali observasi dan dianalisis secara deskriptif. 
 
Dari 157 tempat kerja miliki pemerintah, 108 (69%) tidak memiliki tanda larangan 
merokok di pintu utama, dan 107 (68%) tidak memiliki tanda larangan merokok di 
dalam ruangan. Selanjutnya ditemukan 40 (25%)  aktivitas merokok di dalam ruangan, 
54 (34%) di teras gedung, dan 58 (37%) di dalam pagar. Dari 44 tempat pelayanan 
kesehatan di kota Semarang terdapat 9 (20%) tidak memiliki tanda larangan merokok 
di pintu utama, dan 9 (20%) tidak memiliki tanda larangan merokok di dalam ruangan. 
Selanjutnya ditemukan 1 (2%) aktivitas merokok di dalam ruangan, 8 (18%) di dalam 
teras, dan 12 (27%) di dalam pagar. Dari 256 tempat belajar mengajar di kota Semarang 
terdapat 198 (77%) tidak memiliki tanda larangan merokok di pintu utama dan 208 
(81%) tidak memiliki tanda larangan merokok di dalam ruangan, Selanjutnya 
ditemukan 5 (2%) aktivitas merokok di dalam ruangan, 40 (16%) di dalam teras, dan 42 
(16%) di dalam pagar 
 



Pada tahun 2015 masih ditemukan sejumlah tempat kerja milik pemerintah, tempat 
pelayanan kesehatan dan tempat belajar mengajar di Semarang yang belum mengikuti 
perda KTR no 3 tahun 2013. Untuk menengakkan perda tersebut perlu pemantauan 
secara berkala. 
 
Kata Kunci: Survey, Kawasan Tanpa Rokok, Kota Semarang  

 

Evaluasi Penerapan Peraturan Kawasan Tanpa Rokok (Perda/Perwali/Perbup) 
Di 7 Kab/Kota Wilayah Layanan Bbtklpp Jakarta  Tahun 2015-2016 (Kota Cilegon, 
Kota Sukabumi, Kab Bandung Barat, Provinsi Dki Jakarta, Kota Metro, Kota Banjar 
Dan Kab Pringsewu) 
Subhan, Kodrat Pramudho 
BBTKLPP Jakarta 

Data Riskesdas 2013 proporsi perokok saat ini di Indonesia adalah 29,3%. Perilaku 
merokok penduduk 15 tahun keatas meningkat dari 34,2 % (2007) menjadi 36,3% 
(2013). Pemerintah melalui Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 188/Menkes/PB/I/2011 dan Nomor 7 tahun 2011 mendorong 
pemerintah daerah  menyusun dan menerapkan peraturan daerah tentang KTR. Kajian 
ini ingin melihat penerapan Kawasan Tanpa Rokok dan dukungan masyarakat terhadap 
pelaksanaan Peraturan tentang KTR (Perda/Perwali/Perbup). 

Metode dengan observasi terhadap 20 Lokasi yang terdiri dari 4 Tatanan KTR 
(Pendidikan, Tempat Kerja, Fasyankes dan Tempat Umum). Dilakukan pengukuran 
kualitas udara PM 2,5 di 2-3 titik masing-masing lokasi serta kuisioner Survey 
Dukungan Publik masing-masing 10 responden per lokasi. Kegiatan dilaksanakan di 
Kota Cilegon, Kota Sukabumi, Kab Bandung Barat, Prov DKI Jakarta, Kota Metro, Kota 
Banjar dan Kab Pringsewu. Data dianalisis secara deskriptif dan ditampilkan menurut 
persen.  

Hasil kajian menunjukkan tingkat kepatuhan pelaksanaan Peraturan tentang KTR 
(Perda/Perwali/Perbup) bervariasi yang terendah di Kabupaten Bandung Barat (5%) 
dan tertinggi di DKI Jakarta (61,6%). Untuk pengukuran kualitas udara dalam ruang, 
lokasi terbanyak yang diatas Nilai Ambang Batas (NAB≤35 µg/m3) adalah Kota 
Sukabumi (68,4%) dan terendah di Kab Pringsewu (17,5%). Sedangkan untuk Survey 
Dukungan Publik, mayoritas masyarakat mendukung keberadaan Peraturan tentang 
KTR dan juga disertai penindakan hukum yang efektif guna mendukung pelaksanaan 
peraturan tersebut dengan dukungan terbesar di Prov DKI Jakarta (89,1%) dan 
terendah di Kota Cilegon (79,8%). Pengukuran smokerlyzer kepada masyarakat 
mendapatkan hasil persentase responden yang memiliki kadar CO pernafasan yang 
tinggi (≥11ppm) paling banyak di DKI Jakarta (75%) dan terendah di Kab Pringsewu 
(25%). 

Tingkat kepatuhan pelaksanaan Peraturan tentang KTR di 7 Kabupaten/Kota masih 
cukup rendah. Sehingga diperlukan upaya advokasi dan sosialisasi lebih massif  kepada 
stake holder terkait dan masyarakat  

Kata Kunci: Kawasan Tanpa Rokok, Perda, Pemantauan KTR, Kualitas Udara  



 
Compliance Level Monitoring of Smoke Free Policies as one of MPOWER Strategy to 

Protect People from Tobacco Smoke 
Bernadette Fellarika Nusarrivera, Dollaris Riauaty Suhadi, Tara Singh Bam, Riana 
Rastinny Elperida 
Swisscontact Indonesia Foundation 
 

Smoke free regulation in Jakarta has been adopted since 2010. Governor Regulation No. 

88/2010 and No. 50/2012 mandates that public places, work places, education places, 

worship places, children playground, health facilities, and public transport is smoke free but 

the implementation and enforcement of the law is always challenging. Since there is no 

known safe level of secondhand smoke, the government have to protect people from exposure 

of secondhand smoke by enforcing the law. Based on Global Youth Tobacco Survey 2014, 3 

out of 5 students exposed to second-hand smoke in public places. A public opinion poll that 

conducted in 2013 in Jakarta shows that 30% people exposed to secondhand smoke at home, 

29% in public transportation, 25% exposed in work places, and 16% exposed at public 

places. Compliance level data of the enforcement regulation is needed to regularly monitor 

implementation of the regulation. The aim of the study is to examine compliance level of 

smoke free policies as one of MPOWER strategies to protect people from tobacco smoke.  

1.000 building randomly selected out of 50.000 building in Jakarta. Capacity building was 

conducted to strengthen enumerator’s knowledge on compliance monitoring process as per 

Governor Regulation No. 50/2012.  

8 compliance monitoring indicators which mandates on Governor Regulation No. 50/2012 

monitored at selected buildings. The indicator are: the absence of people smoking, the 

availability of designated smoking rooms, no smoking signage availability, smells of 

cigarette smoke, ashtray availability, presence of cigarette butts, hotline service availability, 

and supervisory team availability. As the result of study, it was found that overall compliance 

level in Jakarta on September 2015 is 34% which shows increasing trend from previous 

monitoring on first quarter.  

In conclusion, regular compliance level data is a critical evidence-based finding to support 

the local government. The data can be used as policy advocacy tools and to support the 

government to have a regular and smoke free enforcement.  

Key Words: compliance, monitor, MPOWER, tobacco 

 

The Results of The Smoke-Free Area Survey In Yogyakarta: Everyone Become Smoker 

Winny Setyonugroho, Dianita Sugiyo, Awang Daru Murti, Tanto Lailam 
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 

The prevalence of smokers in Indonesia is increasing. With the majority of smokers 
admitting that they smoke inside buildings, Smoke-free Areas should be enforced in 
order to protect non-smokers from becoming passive smokers. Aim To what extend do 
SFA is trully a smoke-free and to what extend do local/mayor regulation have an impact 
on reducing the violation of SFA.  

This is a survey of eight categorized areas in the Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) 
province that are considered as SFA according to SHealth Law Number 36 / 2009. The 
survey, which covered all five regions (kabupaten/kota), was conducted in April 2016.  



This study uses two stages of sampling method. The first stage of the survey was 
randomly choosing the kecamatan (district) and the second stage was randomly 
choosing the areas within district. There were 547 areas in total.  

The findings of this study show that there is a high percentage of smokers or trace of 
smoker found in office areas (67%), play parks (69%), and public places (80%). This 
violation of SFA in Kota Yogyakarta, Kulon Progo, or Gunung Kidul were found in 74%, 
64%, and 37% of locations respectively. These three regions have regional SFA law . 
Whilst in Bantul and Sleman, the survey found violations in 52% and 51%  of locations 
respectively. Another violation type according to the law are the selling points of 
tobacco products and tobacco advertisement mostly found in public areas. The highest 
percentage of this violation was found in Kota Yogyakarta and the second highest was in 
Gunung Kidul.  

These findings suggest that in general, the SFA violation is high and found in all areas, 
even those with established local law. An implication of this study shows that a non-
smoker most likely becomes a passive smoker, either when they are inside an office or 
in public spaces. The worst part is, it has become dangerous for children playing in 
playground since they will be exposed to the smokers' smoke.

 

Determine The Factors Associated With Compliance Manager Implementation Of 

Perda KTR At Hotel And Entertainment Venues In Bogor 

Meita Veruswati 
Universitas Indonesia 

Bogor already had Local Smoke – Free Legislation since 2009, which is the commitment 
to provide public legal protection from exposure to other people’s smoke. However, the 
area has not been completely smoke free. Hotel and entertainment venues are the areas 
that have not been completely smoke free. This research aims to determine the factors 
associated with compliance manager implementation of Perda KTR at hotel and 
entertainment venues in Bogor.  

This research is a cross-sectional study with a mix-method that includes quantitative 
and qualitative reinforcement with in-depth interviews to KTR’s master team. Data 
compliance is gathered through structured interviews with questionnaire. The research 
has been held in Bogor for 3 months from Mei until June 2015.  

Based on the results of the research, revealed 63.2% of managers are men and the 
majority (53,6%) with a length of work are more than 4 years. Compliance in hotels and 
entertainment venues against Perda KTR is still low (44,9%) and still far from the target 
that is 80%. The related factors are the type of meaningful areas (p-value 0,033), 
knowledge (p-value 0,039) and attitude (p-value of 0,045).  

The obstacles of the Perda KTR implementation are improper socialization objectives, 
spread the uneven dissemination media and law enforcement that have not fit the 
regulations. Therefore it takes the proper socialization with a strategy to maximize the 



role of the mass media and improving oversight tiered and continuously 

 

SIMPOSIUM DUKUNGAN DAN EVALUASI PENEGAKAN KAWASAN TANPA ROKOK 
 
Indoor Air Quality Monitoring in The Public Space in order to Advocacy Smoke 
Free Area (SFA) in Jember District 
Dewi Rokhmah, Khoiron, Isa Ma’rufi 
Universitas Jember 

 
Cigarette smoke is a complex mixture of gases and particles that contain many 
carcinogenic and toxic compounds, which is the result of smoke in the room. One way to 
solve the problem of smoking in the room is the implementation of SFA regulation. This 
regulation is very important to reduce air pollution caused by cigarette smoke and 
reduce the harm of smoking and provide healthy air to the community. There are seven 
areas covered by SFA regulation. Therefore it is very important to know about "What is 
the 7th public places containing air pollution caused by cigarette smoke so that the 
necessary implementing legislation SFA in Jember?". The aim of this study is to monitor 
the air quality in areas which are covered by SFA regulation in Jember, with details of 
the following specific objectives: Measuring the concentration of particulate matter 
(PM2.5) in places which are covered by SFA regulation, as well as proving their smoking 
activities affect the poor indoor air quality. 
 
This study is a descriptive cross-sectional study design using regional monitoring and 
observation. The study population is SFA that located in Jember. The total sample is 100 
public places. Samples were selected purposively with the criteria area frequented by 
the general public, is a place whose existence to the characteristics of a city (icon). The 
air quality is measured by PM2.5 monitoring will be done in the building for at least 1 
hour with the first 15 minutes of the procedure outside the building, 30 minutes in the 
final 15 minutes of the building and back outside the building. 
 
The results showed that there were 56% of the 100 public places that have air quality 
above the threshold the WHO standard is 25 ppm. Public areas in question consists of; 
hotel, office, modern markets, traditional markets, health centers, restaurants, 
terminals, hospitals, places of worship, educational facilities, entertainment venues, and 
other public places. From an average of PM 2.5 measurement result, traditional markets 
and entertainment venues occupy first and second place for air quality above the 
threshold the WHO standard (25 ppm), which amounted to 69.2 ppm and 60.6 ppm. 
While the lower level of education facilities has cleaner air quality according to the WHO 
standard is 18.4 ppm. From this study it can be concluded that most of the area public 
places in Jember have poor indoor air quality that is above the standard threshold of 
WHO. This is due to the policy of SFA in Jember. Efforts are required to advocate for SFA 
regulation in Jember in order to protect the public's right of non smokers to breathe 
clean and healthy air at the public facility. 
 
Keywords: Indoor Air Quality Monitoring, Public Space, Advocacy, Smoke Free Area 
(SFA) 



 
 
Kualitas Udara pada Tempat Tertutup dan Aktivitas Merokok di Kota Surabaya 
Tahun 2015 
Kusuma S. Lestari, Santi Martini, Sri Widati, Hario Megatsari, Kurnia D. Artant 
Universitas Airlangga 
 

Lingkungan tidak akan terlepas dari kehidupan manusia. Perubahan di dalamnya 
mempengaruhi faktor kesehatan, sosial, ekonomi, dan budaya. Lingkungan yang 
menghasilkan particulate matter berasal dari hasil alam dan kegiatan manusia. Salah 
satu kegiatan manusia yang dihasilkan adalah pembakaran dari aktivitas merokok 
terutama di ruang tertutup. Pengaruh kesehatan adanya particulate matter adalah 
potensi terjadinya gangguan pernapasan. Monitoring kualitas udara diperlukan sebagai 
evaluasi kondisi lingkungan.  

Pengukuran kualitas udara dilakukan di Kota Surabaya dengan pembagian yang 
proporsional yaitu Surabaya pusat, Surabaya utara, Surabaya selatan, Surabaya barat, 
dan Surabaya timur. Pengukuran secara kuantitatif untuk megukur 
konsentrasi Particulate Matter berukuran kurang dari 2,5 micron (PM2,5).  

Pengukuran dilakukan di beberapa tempat di Kota Surabaya pada tahun 2015 
menunjukkan bahwa sebesar 53% konsentrasi PM2,5 melebihi ambang batas yang 
ditetapkan WHO yaitu > 25Âµg/m3. Tempat umum merupakan tempat yang terbanyak 
dengan PM2,5 yang melebihi ambang batas. Pada tempat umum sebagai tempat hiburan 
tertutup dan adanya aktivitas merokok konsentrasi PM2,5 melebihi ambang batas yang 
ditetapkan yaitu 18 kali lebih besar dari standar.  

Potensi gangguan kesehatan tidak hanya dialami oleh perokok aktif namun dapat 
berdampak pada perokok pasif baik secondary smoker atau tertiary smoker. Diperlukan 
adanya kebijakan yang melindungi masyarakat seluruhnya terhadap potensi gangguan 
kesehatan yang ditimbulkan dari aktivitas merokok. Kebijakan dengan penegakan 
smoke-free area di tempat umum dan juga pada sarana yang lain yang telah ditetapkan 
oleh pemerintah dengan adanya undang undang atau peraturan.    

Keywords: monitoring kualitas udara; aktivitas merokok; smoke-free area; Surabaya.  

 
 
Evaluasi Penegakan Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Provinsi Bali Melalui 
Penilaian Dukungan dan Penerapan Oleh Pengelola Kawasan 
I Wayan Gde Artawan Eka Putra, IMK Duana, PAS Astuti, IK Suarjana, KH Mulyawan, IMD 
Kurniasari, TS Bam 
Universitas Udayana 

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok 
(Perda KTR) bertujuan untuk melindungi masyarakat yang tidak merokok dari pajanan 
asap rokok orang lain dan mengurangi jumlah perokok baik pasif maupun aktif. Perda 
KTR merupakan bentuk kebijakan pemerintah daerah dalam upaya pengendalian 
dampak rokok. Dukungan dan penerapan oleh pengelola masing-masing kawasan 
menjadi salah satu kunci sukses penegakan Perda KTR. Untuk itu penelitian ini 



bertujuan untuk menilai cakupan penyebaran informasi, pengetahuan, dukungan dan 
penerapan Perda KTR oleh pengelola di kawasannya masing-masing. 

Penelitian ini adalah serial-survey yang dilakukan sebanyak 5 kali dari 2014 sampai 
dengan 2016. Subjek penelitian adalah pengelola KTR di wilayah Provinsi Bali yang 
terpilih saat dilakukan studi kepatuhan. Data dikumpulkan melalui wawancara tentang 
infromasi yang pernah didapat, pengetahuan, dukungan dan penerapan Perda KTR pada 
kawasan yang dikelolanya. Data dianalisis secara deskriptif dan disajikan menggunakan 
grafik dan tabel. 

Berdasarkan 5 kali survei, berhasil diwawancara 5.387 orang pengelola KTR atau 987-
1124 pengelola tiap suvei. Pada awal 2014 baru 44.4% pengelola kawasan menerima 
informasi tentang Perda KTR. Barbagai kegiatan kemudian dilakukan untuk 
meningkatkan penyebarluasan informasi diantaranya melalui pesan layanan 
masyarakat, pertemuan stakeholder, pelatihan pengelola dan inspeksi mendadak secara 
rutin yang kemudian diberitakan melalui media cetak maupun elektronik. Sampai awal 
tahun 2016 diketahui 77,3% pengelola telah menerima informasi. Peningkatan 
pengetahuan pengelola tentang Perda KTR juga mengalami peningkatan dari 47,1% 
menjadi 77,5% pada periode yang sama. Dukungan pengelola secara konsisten tinggi 
dan meningkat dari 80,8% menjadi 91,8%. Pada awal 2014 baru 40,3% pengelola yang 
menerapkan KTR, meningkat menjadi 60% pada awal 2016. Penerapan Perda KTR yang 
rendah terutama pada tempat-tempat umum seperti pasar tradisional (10,7%) dan 
tempat hiburan (pub, bar, cafe) yang hanya 14,1%. 

Peningkatan cakupan informasi yang diikuti peningkatan pengetahuan dan dukungan 
pengelola menunjukkan upaya yang berkesinambungan. Walaupun demikian, adanya 
kesenjangan antara tingginya dukungan dengan rendahnya penerapan penting 
ditindaklanjuti dengan berbagai pendekatan kepada pengelola agar konsisten dalam 
menerapkan Perda KTR. Identifikasi hambatan dan solusi penting dilakukan pada 
pengelola yang mendukung tetapi belum menerapkan Perda KTR. 

Kata Kunci: Cakupan informasi, dukungan pengelola, Penerapan Perda KTR, Provinsi 
Bali

 

Hubungan Pengetahuan Dampak Merokok dan Asap Rokok bagi Kesehatan 
Terhadap Dukungan Masyarakat Mengenai Kawasan Tanpa Rokok di Surabaya 
Kurnia D Artanti, Santi Martini, Kusuma S Lestari, Hario Megatsari, Sri Widati, Prijono 
Satyabakti 
Universitas Airlangga 

Pengetahuan dampak merokok bagi kesehatan sudah banyak diketahui masyarakat 
umum. Pengetahuan seharusnya dapat mempengaruhi seseorang dalam mengambil 
keputusan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan dampak 
merokok dan asap rokok bagi kesehatan terhadap dukungan masyarakat mengenai 
kawasan tanpa rokok di kota Surabaya.  



Penelitian ini merupakan studi deskriptif dengan pendekatan Cross-sectional. 
Penelitian dilakukan di semua kecamatan di kota Surabaya yaitu 31 kecamatan. Pada 
masing-masing kecamatan diambil satu kelurahan dan sampel kelurahan ditentukan 
secara random. Sampel sebanyak 501 warga yang tinggal di kota Surabaya dan memiliki 
Kartu Tanda Penduduk. Varibel yang diteliti adalah pengetahuan dampak merokok dam 
asap rokok bagi kesehatan, dukungan masyarakat mengenai kawasan tanpa rokok pada 
tujuh sarana di kota surabaya. Sarana yang dimaksud meliputi Sarana kesehatan, sarana 
pendidikan, sarana taman bermain anak, sarana transportasi, sarana tempat ibadah, 
tempat umum dan tempat kerja. Pengumpulan data dilakukan dengan memberikan 
kuesioner kepada responden.  

Hasil penelitian ini menunjukan hubungan pengetahuan tentang dampak merokok 
terhadap dukungan masyarakat mengenai Kawasan Tanpa Rokok (KTR) menunjukkan 
hasil yang significant (p= 0.000) dan hubungan pengetahuan tentang dampak asap 
rokok terhadap dukungan masyarakat mengenai Kawasan Tanpa Rokok (KTR) 
menunjukkan hasil yang significant (p= 0.000)  

Pengetahuan mempengaruhi keputusan masyarakat mengenai dukungan kawasan 
tanpa rokok. Perlu selalu meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait bahaya 
merokok dan asap rokok bagi kesehatan.  

Keywords: Pengetahuan, Merokok, Asap rokok, Dukungan Masyarakat, KTR.    
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Kebiasaan merokok sudah meluas di hampir semua kelompok masyarakat di Indonesia 
dan cenderung meningkat, terutama di kalangan anak dan remaja. Data dari Global 
Youth Tobacco Survey tahun 2014 menunjukkan bahwa 35% siswa dan 3% siswi 
sekolah dengan umur 13-15 tahun di Indonesia adalah perokok, tiga dari lima siswa 
yang merokok membeli rokok di toko dan warung pinggir jalan serta tiga dari lima 
siswa terpapar asap rokok di tempat umum. Berdasarkan laporan Riskesdas tahun 2013 
menyatakan bahwa terdapat 9% remaja yang mengaku memulai merokok pada usia 10-
14 tahun dan 1% yang memulai merokok pada usia 5-9 tahun. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui karakteristik dan hubungan penerapan kawasan tanpa rokok di 
lingkungan sekolah dan faktor lainnya terhadap perilaku merokok remaja di SMP 
Muhammadiyah 17 Ciputat tahun 2016. 
 
Penelitian menggunakan desain studi potong lintang (cross sectional) yang dilaksanakan 
pada April 2016. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SMP 
Muhammadiyah 17 Ciputat yang berjumlah 411 siswa, sedangkan sampel pada 
penelitian ini berjumlah 110 orang dengan teknik pengambilan sampel stratified 



random sampling. Analisis dilakukan dengan cara univariat dan bivariat melalui uji chi 
square dengan α = 0,05. 
 
Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat hubungan yang bermakna antara jenis 
kelamin, keterjangkauan, perilaku merokok teman sebaya dan penerapan kawasan 
merokok di sekolah dengan perilaku merokok remaja (p value < 0,05), sedangkan tidak 
terdapat hubungan yang bermakna antara usia, pengetahuan tentang rokok, sikap 
terhadap rokok, ketersediaan rokok, keterpaparan iklan rokok, keterpaparan media 
pengendalian tembakau, perilaku merokok anggota keluarga dan perilaku merokok 
guru terhadap perilaku merokok remaja (p value > 0,05). 
 
Diharapkan kepada pihak sekolah untuk dapat meningkatkan kedisiplinan siswa dan 
seluruh petugas sekolah khususnya mengenai perilaku merokok, serta memberikan 
informasi yang benar mengenai bahaya merokok baik melalui lisan maupun berbagai 
media seperti papan plang, poster dan mading secara tematik berdasarkan data ilmiah 
serta mudah dipahami oleh setiap orang. 
 
Kata Kunci: Kawasan Tanpa Rokok, Perilaku Merokok, Remaja. 

 
 
Logical Framework Approach in Evaluation of smoke free area Implementation 
Universitas Indonesia on 2015 
Zahrina 
Universitas Indonesia 

Indonesia is the highest prevalence of man smokers (67%) and the world's largest 
tobacco market. Exposure to cigarette smoke will harm to others, secondhand smokers 
will become victims of smoking behavior. Smoke Free Area is a rule that should be 
applied based on Law Number 36 Year 2009 on Health. University become one of the 
smoke free area decided by the Government. University of Indonesia as an educational 
institution have a regulation to be smoke free campus early than other academic 
institution. This study analyzed the implementation of Smoking Area in the University 
of Indonesia Year 2015.  

This qualitative research use in-depth interviews and observations methods with the 
logical framework approach.  

Results of the study were smoke free area in UI doesn’t have indicators in accordance 
with the rules of the health ministry has not been optimal in practice. The main limiting 
factor is the lack of commitment, consistency and the clear of responsibility and 
authority of the Pelaksana Tugas Harian KTR UI so that it will have an impact on the 
budget allocation, the activity in the implementation of non-smoking area as well as the 
output achieved.  

It needs supported, collaboration all stakeholder and proper punishment in upholding 
the regulation in campus area. 
 

SIMPOSIUM PERINGATAAN BAHAYA ROKOK 



 
Efektivitas Peringatan Kesehatan Bergambar pada Rokok terhadap Perilaku 
Merokok Remaja di Bali 
Ketut Suarjana, Artawan EP, Made Kerta Duana, Hari Mulyawan, Dian Kurniasari 
Universitas Udayana  

 

Hasil survei yang pernah dilakukan oleh KPA, 99,7% remaja terpapar iklan rokok di 
televisi, 87 persen di luar ruang, 76,2 persen di koran dan majalah. Melalui adanya 
peringatan bergambar pada bungkus rokok sejak pertengahan tahun 2014, diharapkan 
dapat mengubah persepsi dan perilaku merokok remaja. Penelitian bertujuan untuk 
menilai efektivitas peringatan rokok bergambar pada perilaku merokok di kalangan 
remaja 
Penelitian menggunakan rancangan cross-sectional deskriptif. Sampel adalah remaja di 
Bali yaitu sebanyak 325 orang, yang diambil menggunakan teknik multi stage random 
sampling. Data dikumpulkan dengan wawancara terstruktur menggunakan kuesioner  
Hasil penelitian menunjukkan median umur responden 19 tahun, sebagian besar laki-
laki (61%), 53% sudah tamat SMA serta 25% mengaku merokok dan pernah merokok. 
Mengenai peringatan kesehatan bergambar pada bungkus rokok, sebagian besar (80%) 
remaja sudah mengetahui keberadaanya. Sebanyak 89% responden setuju peringatan 
bergambar lebih efektif membangun kesadaran daripada peringatan berbentuk tulisan 
sehingga mereka menjadi lebih peduli terhadap bahaya merokok bagi kesehatan. Dari 
responden yang merokok dan pernah merokok, 46% dari mereka berpikir berhenti dan 
tetap berhenti merokok. Disamping itu, peringatan kesehatan bergambar ini juga efektif 
secara bermakna (p=0,01) mengurangi jumlah batang rokok yang dikonsumsi perhari 
oleh remaja yaitu dari rata-rata konsumsi 15 batang menjadi 10 batang perhari  
Peringatan kesehatan bergambar pada rokok cukup efektif mengubah perilaku merokok 
di kalangan remaja. Perubahan perilaku ini harus diantisipasi oleh pemerintah, karena 
remaja yang berniat berhenti merokok memerlukan bimbingan dan konseling sehingga 
program klinik berhenti merokok perlu ditingkatkan kapasitasnya.  
Kata Kunci: Peringatan Kesehatan Bergambar, Perilaku Merokok, Remaja  

 
 

Gambar Vs Pengalaman: Kajian Eksplorasi Ancaman Peringatan Kesehatan 
Bergambar pada Kemasan Rokok 
Fahmi Baiquni, Fatwa Sari Tetra Dewi, Rendra Widyatama 
Universitas Gadjah Mada 
 
Menteri Kesehatan Republik Indonesia telah menerbitkan Permenkes No. 28 tahun 
2013. Peraturan tersebut berisi 5 peringatan bergambar yang harus dicantumkan pada 
kemasan rokok. Kelima gambar tersebut adalah gambar kanker mulut, gambar orang 
merokok dengan asap membentuk tengkorak, kanker tenggorokan, orang merokok 
dengan anak di dekatnya, dan kanker paru-paru. Peraturan tersebut merupakan tindak 
lanjut dari PP No. 109 Th. 2012. Peraturan tersebut bertujuan untuk melindungi 
masyarakat dari bahaya produk tembakau. Perlu dilakukan kajian untuk mengetahui 
dampak peringatan bergambar tersebut.  Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi 
ancaman setelah melihat peringatan bergambar yang terdapat pada kemasan rokok.    



Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain grounded theory.  
Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi. Pengumpulan data 
dilakukan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Wawancara dilakukan untuk menggali 
ancaman yang muncul setelah melihat peringatan bergambar. Wawancara dilakukan 
dengan menunjukkan 5 kemasan rokok dengan gambar peringatan yang berbeda dan 
kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan. Wawancara dilakukan kepada 20 orang 
informan. Pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik maximum variation. 
Kriteria variasi yang digunakan adalah status merokok (perokok/non perokok), 
pengetahuan bahaya rokok (tahu/tidak tahu), sikap terhadap bahaya rokok 
(setuju/tidak setuju). Wawancara juga dilakukan kepada seorang ahli desain 
komunikasi visual sebagai triangulasi sumber Observasi dilakukan dengan mengamati 
ekspresi informan saat wawancara berlangsung. Data observasi digunakan untuk 
memperkuat analisis data.    
Peringatan bergambar yang menunjukkan luka, sayatan, dan organ yang rusak dianggap 
lebih mengancam. Selain itu, peringaan bergambar tersebut dianggap lebih mengancam 
oleh informan yang pernah mengalami atau melihat orang lain terkena penyakit 
tersebut.        

Ancaman peringatan bergambar muncul karena menampilkan bagian tubuh yang 
terlihat nyata. Pengalaman yang dialami sendiri atau orang lain juga mempengaruhi 
munculnya ancaman. Peringatan bergambar sebaiknya ditekankan pada periingatan 
yang menunjukkan organ tubuh yang nyata. Selain itu, perlu juga memberikan paparan 
mengenai pengalaman orang yang pernah mengalami sakit seperti pada peringatan 
bergambar untuk memperuat dampak peringatan tersebut.    
Kata Kunci: Peringatan bergambar, ancaman, peringatan kemasan rokok 

 
Hubungan Peringatan Kesehatan Bergambar (PKB) pada Bungkus Rokok 
terhadap Perilaku Merokok Remaja pada Siswa MTS Daar El-Azhar 
Rangkasbitung, Lebak, Banten Tahun 2016 
Yulia Irmawati Rukmana, Munaya Fauziah, Andriyani Asmuni 
Universitas Muhammadiyah Jakarta 
 
Indonesia merupakan salah satu negara yang memberikan sumbangan urutan ke-5 
terbesar dalam konsumsi rokok tertinggi di dunia pada tahun 2012. Global Youth 
Tobacco Survey tahun 2014 menyatakan bahwa Indonesia sebagai negara dengan 
perokok remaja tertinggi di dunia. Dalam menangani hal tersebut, Pemerintah 
mengeluarkan peraturan pencantuman peringatan kesehatan dan informasi kesehatan 
pada bungkus produk tembakau tahun 2013. Peneliti ingin mengetahui Hubungan 
Peringatan Kesehatan Bergambar pada Bungkus Rokok Terhadap Perilaku Merokok 
Remaja pada Siswa MTs Daar el-Azhar Rangkasbitung, Lebak, Banten Tahun 2016. 
Penelitian ini menggunakan desain studi cross sectional. Analisis data dilakukan dengan 
uji Chi Square 0.05. Populasi penelitian ini berjumlah 158 dengan 110 sampel. Teknik 
pengambilan sampel dengan simple random sampling. 
Hasil penelitian didapatkan 40% siswa yang berperilaku merokok, siswa 
berpengatahuan tinggi 71.8%, siswa memiliki sikap positif 60%, PKB yang paling 
menakutkan yaitu kanker paru-paru 70%, siswa yang memepunyai rasa takut terhadap 
PKB 90.9%, siswa yang mempunyai keyakinan jika merokok dapat menyebabkan 
penyakit seperti PKB 93.6%, siswa, yang mempunyai keyakinan bahwa perokok aktif 



dan pasif akan terkena penyakit seperti PKB 92.7%, siswa yang mempunyai keyakinan 
jika menghindari perokok akan terhindar dari penyakit seperti PKB 80%, dan siswa 
yang termotivasi untuk tidak merokok 71.8%. Hasil analisis bivariat menunjukan 
variabel pengetahuan (p value=0.697) artinya tidak ada hubungan yang signifikan 
antara pengetahuan dengan perilaku merokok, dan variabel sikap (p value=0.000) 
artinya ada hubungan yang signifikan antara sikap dengan perilaku merokok. 
Diharanpkan pihak sekolah rutin memberikan informasi kesehatan seperti penyuluhan 
tentang bahaya rokok seperti gambar yang tertera pada bungkusnya dan pemasangan 
pamflet PKB yang paling menakutkan di kawasan sekolah. 
Kata Kunci: Perilaku Merokok, Remaja, PKB 

 
Hubungan Peringatan Kesehatan Bergambar (PKB) Pada Bungkus Rokok 
terhadap Perilaku Merokok Siswa Kelas V di SDN Rempoa 02 Kota Tangerang 
Selatan Tahun 2016 
Hanifa Zahra, Munaya Fauziah 
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Indonesia menempati urutan ketiga jumlah perokok terbanyak di dunia setelah Cina 
dan India (WHO, 2008). Global Youth Tobacco Survey (GYTS) 2014 menyatakan 
Indonesia sebagai negara dengan angka perokok remaja tertinggi di dunia berdasarkan 
usia dan jenis kelamin dimana sebagian besar laki-laki pertama kali merokok pada usia 
10-11 tahun (26.7%) dan perempuan (18%) (GYTS, 2014). Framework Convention on 
Tobacco Control (FCTC) mewajibkan semua pihak untuk menerapkan kemasan dan 
pelabelan dalam berbentuk gambar (Pictorial Health Warning) karena merupakan cara 
efektif untuk menjangkau anak-anak dengan pesan anti merokok (WHO, 2008). Oleh 
karena itu peneliti ingin mengetahui hubungan PKB pada bungkus rokok terhadap 
perilaku merokok siswa SD Negeri Rempoa 02 Kota Tangerang Selatan tahun 2016.  
Penelitian ini dilakukan pada Bulan Mei 2016 dengan menggunakan desain studi Cross 
Sectional. Sampel diambil dari seluruh populasi siswa kelas V SD sebanyak 138 
responden dengan teknik Total Sampling. Analisis bivariat dilakukan dengan uji Chi 
Square dengan Î± 0.05.  

Hasil penelitian ini diperoleh 19 siswa (13.8%) berperilaku merokok. PKB yang paling 
menakutkan menurut siswa SD kelas V adalah gambar kanker paru sebesar 73.9%. 
Sebanyak 94.2% siswa memiliki rasa takut, 93% siswa memiliki keyakinan terhadap 
penyakit yang ditimbulkan oleh asap rokok, 92.8% siswa merasa rentan dan 98.6% 
siswa merasa besarnya keparahan serta sebanyak 98.6% termotivasi untuk tidak 
merokok dengan adanya PKB pada bungkus rokok. Hasil analisis bivariat menyatakan 
bahwa ada hubungan yang bermakna antara sikap terhadap PKB dengan perilaku 
merokok.  
Pemberian KIE mengenai rokok yang lebih mendalam mengenai bahaya rokok secara 
berkala agar siswa lebih memahami maksud dari PKB dan dampaknya dimasa yang 
akan datang.  
Kata Kunci: Peringatan Kesehatan Bergambar, Perilaku Merokok, Siswa SD  

 
Indonesia’s Anti-Tobacco Message Lost in Cigarette Smoke: Literature Review 
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Indonesia is a higher potential issue regarding to tobacco because of the magnitude 
potential market. Those impacts cause insufficient research for anti-tobacco campaigns, 
whereas hard-hitting mass media campaign is dominated by pro tobacco side. The 
severity of an tobacco campaign in mass media depend on lack of law enforcement and 
unspecific. Consequences, that affect decision-making among Indonesian. This study 
aimed to compare between cigarette and anti-cigarette campaign effect to the society.  
The research used google scholar conducted from 2012 to 2016 yielded 68 studies with 
4 anti-tobacco campaign and 19 tobacco campaign suitable for inclusion. Study 
inclusion is the research related with pro and againts tobacco with media massa as a 
tools, the effects of those campaign, and the exclusion criteria are the mass media of 
tobacco campaign used short movie; pictoral health warning in cigarette pack; smoke 
free area; video leaning; and booklet, the research did not aim the impacts of each 
campaign, for data extraction was analyzed an automated search and assement of 
suitablity for inclusion. The data synthesis outcomes were compared and synthesized.  
Mass media especially television influence significantly for smoker and non-smoker 
attitude and behavior. The weaknesses of these studies are limited of anti-tobacco 
campaign intensity. However, cigaratte attribute promotion such as the brand, 
packaging, pricing and quality simultaneously influence the purchase decision making 
of cigarettes. Indeed, marketing communication strategies of cigarette industries 
become more intensive and innovative because of tight competition among tobacco 
industries and the rise of anti-smoking campaigns.  Marketing strategies of tobacco 
industry succeed influencing youth as its target market and attractive promotion such 
as music, sports events, and sponsorship.  
The collaboration of all actors (government, youth organization, community, public 
health students and anti tobacco activist) with massive and intensive movement for 
anti-tobacco campaign should be strengthen. Furthermore, commitment from anti-
tobacco activist and community ownership are needed. Alternatively, campaign uses 
social media which is low cost and huge user in term of age and economic level and also 
giving significant impact.  
Keyword Campaign, Tobacco Campaign, Anti-Tobacco Campaign, Mass Media, 
Indonesia  

 

SIMPOSIUM PELARANGAN TOTAL IKLAN, PROMOSI DAN SPONSOR 
ROKOK 
 
Pengaruh Status Merokok Orang Tua dan Paparan Iklan Rokok terhadap Perilaku 
Merokok Remaja 
Fauzie Rahman, Laily Khairiyati, Lenie Marlinae, Dian Rosadi, Nur Khalifatul Amin 
Universitas Lambung Mangkurat 
 
Merokok merupakan faktor risiko untuk berbagai penyakit, termasuk kanker, penyakit 
jantung, stroke, dan penyakit paru kronis. Persentase perokok pada penduduk di 
Negara ASEAN yang terbesar adalah di Indonesia yaitu sebesar (46,16%). Secara global 
kematian akibat rokok mencapai 6 juta orang setiap tahun. Berdasarkan data Riskesdas 



(2013) proporsi perokok di Indonesia adalah 29,3%. Perilaku merokok pada remaja 
SMP dan SMA  yang berusia 15-19 tahun ke atas masih belum terjadi penurunan, dari 
tahun 2007 sebesar 34% menjadi 36,3% di tahun 2013. Penelitian ini bertujuan untuk 
menganalisis pengaruh status orang tua merokok dan paparan iklan rokok terhadap 
perilaku merokok remaja SMP dan SMA di Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut.  
Penelitian ini menggunakan rancangan observasional dengan pendekatan cross 
sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SMP dan SMA di 
Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut yang berjumlah 734 orang. Perhitungan 
sampel menggunakan rumus slovin ±= 5% didapatkan sampel berjumlah sebanyak 260 
sampel.  
Hasil penelitian ini menunjukkan 100 orang remaja beperilaku merokok dan 160 orang 
remaja tidak merokok. Sebanyak 158 orang remaja yang orang tuanya perokok dan 102 
orang remaja yang orang tuany a tidak perokok. Sebanyak 90 orang remaja yang 
terdorong oleh paparan iklan rokok dan 170 orang remaja tidak terdorong oleh 
paparan iklan rokok. Analisis bivariate dengan menggunakan uji chi square 
menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara status merokok orang tua 
(p-value= 0,000) odds ratio (OR)= 7,508 dan paparan iklan rokok (p-value= 0,012) odds 
ratio (OR)= 1,947 terhadap perilaku merokok remaja SMP dan SMA.  
Disimpulkan bahwa status merokok orang tua dan paparan iklan rokok akan 
memberikan pengaruh terhadap tindakan remaja dalam mengkonsumsi rokok. Oleh 
karena itu, dibutuhkan adanya promosi kesehatan terkait bahaya merokok yang lebih 
rutin dan intensif kepada remaja baik perokok maupun bukan perokok.  
Kata-kata kunci : Status merokok orang tua, Paparan iklan, rokok, kesehatan.  

 
Pelarang Iklan Rokok Melalui Internet di Indonesia Terhadap PP 109 Tahun 2012 

Cahya Prihantama 
Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman 
 
Pengendalian terhadap iklan rokok pada media konvensional (media luar ruang, 
majalah/koran, dan lainnya) telah dilakukan semenjak disahkan PP Nomor 109 Tahun 
2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk 
Tembakau bagi Kesehatan, khususnya pasal 27. Hal ini mendorong industri rokok, baik 
rokok kretek maupun putih, untuk melakukan promosi melalui media lain, yakni 
internet. Penelitian ini dijalankan untuk mengetahui implementasi Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012, khususnya pasal 27 pada 
gambar iklan rokok yang beredar melalui internet di Indonesia. 
Penelitian ini menggunakan rancangan survei cross sectional, dengan jenis penelitian 
kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini sama dengan populasi yakni semua gambar 
iklan rokok dalam media internet di Indonesia berdasarkan kriteria inklusi. Metode 
yang digunakan adalah monitoring dan pencarian melalui search engine. Penelitian 
dilaksanakan pada bulan Maret 2016 dengan instrument berupa ceklis sebagai alat 
pengumpulan data. Sebanyak 5.297 gambar iklan rokok ditemukan, berdasarkan seleksi 
kriteria inklusi, terdapat 329 gambar iklan rokok dengan perincian dari situs populer 
sebesar 128 iklan dan situs pencarian 201 iklan. Berdasarkan identifikasi kepatuhan, 
diperoleh hasil sebanyak 229 (69,60%) gambar iklan rokok yang beredar melalui 
internet di Indonesia melanggar persyaratan yang tercantum dalam PP Nomor 109 
Tahun 2012 khususnya Pasal 27. Adapun perinciannya adalah 52 (15,81%) gambar 



diperoleh dalam situs populer dan 177 (53,80%) gambar berasal dari hasil pencarian 
melalui search engine (google.com dan yahoo.com). Item yang banyak dilanggar dari 11 
item persyaratan adalah nomor 1 (mencantumkan gambar dan tulisan tentang 
peringatan kesehatan sebesar minimal 15%) dan nomor 2 (mencantumkan 18+) 
sebesar 414 atau 84,49% (n= 490), dengan rincian item nomor 1 224 pelanggaran 
(45,71%) dan item nomor 2 190 (38,78%).  
Implementasi PP Nomor 109 Tahun 2012 khususnya Pasal 27 masih belum sesuai 
dengan harapan. Persyaratan iklan rokok yang paling banyak dilanggar adalah poin 1 
dan poin 2. Lembaga terkait hendaknya memperketat pengawasan dan menegakkan 
sanksi terhadap pelanggaran iklan rokok melalui internet. 
Kata Kunci: PP Nomor 109 Tahun 2012 pasal 27, gambar iklan rokok, internet 

 
Inisiasi Kebijakan Daerah Tentang Pelarangan Iklan Rokok Di Luar RuangSebagai 
Upaya Pencegahan Perokok Dini Di Kabupaten Klungkung, Bali 
I Made Kerta Duana, IWG Artawan Eka Putra, IK Suarjana, KH Mulyawan, Kurniasari D 
Universitas Udayana 
 
Industri rokok memanfaatkan iklan sebagai strategi utama dalam memasarkan 
produknya pada masyarakat khususnya anak dan remaja. Sebagai salah satu faktor 
utama yang mendorong tingginya perokok pemula dituntut upaya maksimal untuk 
pengendaliannya, adanya kebijakan PP 109 tahun 2014 mewajibkan setiap daerah 
melakukan pengendalia rokok khususnya pengaturan iklan rokok di luar ruang. 
Kabupaten Klungkung merupakan alah satu kabupaten di Bali yang memiliki komitmen 
yang tinggi dalam melindungi masyarakatnya dari bahaya adiksi rokok, selain telah 
menerapkan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), saat ini juga diinisiasi peraturan 
tentang pelarangan iklan rokok di luar ruang.  
Pengembangan data penelitian tentang opini masyarakat tentang iklan rokok dan 
gambaran pendapatan daerah dari pajak iklan rokok luar ruang. Teknik advokasi 
persuasive dengan melibatkan tim jejaring dari berbagai stakeholder terkait, Advokasi 
ditujukan pasa pemerintah daerah seperti Bupati, Dinas Pendapatan, Dinas Perijinan, 
SatPol PP dan Dinas Kesehatan.  
Kajian tentang opini masyarakat di Bali mengenai iklan rokok. Dari 1100 responden, 
36% adalah perokok dan sebagian besar karena tertarik karena iklan rokok, media iklan 
yang dilihat responden 78% di televise, 68,2% di billboard/reklame luar ruang dan 
sebagaian besar 78,7% mendukung peniadaan iklan rokok luar ruang, serta pendapatan 
pajak iklan rokok yang tidak signifikan hanya 10% dari pajak seluruh iklan rokok luar 
ruang serta akan dapat tergantikan oleh pajak dari iklan lainnya. Pelaksanaan advokasi 
dilakukan secara bertahap pada pihak pemegang kebijakan, Adanya kesamaan 
pandangan dari pemegang kebijakan memudahkan upaya pengembangan kebijakan 
hingga ditetapkannya kebijakan Peraturan Bupati Klungkung No 5 Tahun 2016 Tentang 
Penyelenggaraan Pemasangan Reklame, dalam aturan tersebut secara tegas dinyatakan 
pada pelarangan pemasangan iklan rokok luar ruang secara menyeluruh di Kabupaten 
klungkung.  
Pengembangan berbagai kajian data pendukung sangat efektif dalam memberikan 
gambaran yang benar tentang pentingnya pelarangan iklan rokok serta memudahkan 
upaya advokasi yang dilakukan, selain itu komitmen pemerintah daerah sangat 
mempengaruhi kebijakan strategis yang diambil dalam pengendalian bahaya merokok 



bagi masyarakat. Adanya kebijakan ini diperlukan upaya berkesinambungan dalam 
penerapannya sehingga bias ditaati semua pihak dan bermanfaat bagi masyarakat.  
Kata Kunci: Pelarangan iklan rokok, Advokasi kebijakan daerah, Pengendalian bahaya 
rokok.  

 

Monitoring Pelarangan Iklan Rokok di DIY 

Winny Setyonugroho 
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 
 
Jumlah Daerah di Indonesia yang memiliki peraturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dari 
tahun ke tahun semakin meningkat jumlahnya. Hal ini tidak lepas dari kesadaran 
Pemerintah Daerah untuk melindungi kesehatan warganya dari bahaya rokok. 
Demikian juga dengan Daerah Istimewa Yogyakarta.  Dua wilayah di DIY yakni 
Kabupaten Kulonprogro dan juga Kabupaten Gunung Kidul telah memiliki Perda 
Kawasan Tanpa Rokok. Sementara dua wilayah lainnya yakni Kota Yogyakarta telah 
memiliki Peraturan Walikota, sedangkan Kabupaten Sleman telah memiliki Peraturan 
Bupati. Dalam Peraturan tentang KTR biasanya tercantum juga aturan tentang 
pelarangan iklan rokok. Survey ini akan memonitoring pelaksanaan pelarangan iklan 
rokok di DIY. Tujuan penelitian ini untuk melihat efektivitas pelarangan iklan rokok 
terutama di Kulonprogo dan juga Gunung Kidul yang sudah mempunyai Perda KTR, 
namun juga digunakan untuk melihat kondisi riil keberadaan iklan rokok di beberapa 
Kabupaten di DIY yang belum mempunyai Perda KTR.  
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Survey dilakukan dengan 
perangkat kuesioner dengan pola pertanyaan terbuka dan tertutup. Teknik sampling 
menggunakan purposive random sampling dengan memperhatikan tingkat sebaran 
responden. Hasil survey akan ditampilkan dengan analisa deskriptif menggunakan 
bantuan software SPSS.  
Hasil Penelitian menunjukan bahwa untuk daerah daerah yang belum memiliki Perda 
KTR, seperti Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul, terlihat 
dengan jelas keberadaan iklan rokok masih terpasang dibeberapa jalan dan bahkan di 
lokasi – lokasi yang masuk dalam KTR dengan angka prosentase sekitar 90% dari 
sampel yang dilihat. Sementara untuk daerah yang sudah mempunyai Perda KTR, 
seperti Kulonprogo, efektivitas pelarangan iklan sudah mulai terlihat dengan tingkat 
prosentse hanya sebanyak 20% dari total sampel yang dilihat, itupun hanya dibeberapa 
warung kecil, bukan terletak di Jalan protocol ataupun lokasi KTR. Di Gunung Kidul, 
meskipun telah memiliki Perda KTR, namun untuk pelarangan iklan rokok belum 
berjalan efektif. Hal ini ditunjukkan dengan masih tingginya prosentase keberadaan 
iklan rokok bahkan di lokasi KTR di Gunung Kidul, mencapai angkar sekitar 90%.  
Hasil ini menunjukkan bahwa beberapa daerah di DIY masih perlu didorong untuk 
segera berani mengambil kebijakan pelarangan iklan rokok karena PAD yang 
didapatkan dari iklan rokok tidak sebanding dengan jumlah dana yang dikeluarkan 
untuk mengobati penyakit yang diakibatkan oleh rokok.  

 
Dampak Moratorium Iklan, Promosi dan Sponsor Rokok Terhadap Kepatuhan 
Perda KTR dan Pendapatan Asli Daerah di Kota Denpasar 



I Wayan Gede Artawan Eka Putra, IMK Duana, PAS Astuti, IK Suarjana, KH Mulyawan, 
IMD Kurniasari2, TS Bam 
Universitas Udayana 

Isu penting dalam pengendalian rokok di Indonesia adalah meningkatnya prevalensi 
perokok dikalangan remaja. Salah satu penyebabnya adalah pajanan iklan rokok yang 
begitu masif. Sejak tahun 2014 Pemerintah Kota Denpasar memberlakukan moratorium 
Iklan, promosi dan sponsor rokok atau tobacco advertising and sponsorships (TAPS). 
Moratorium ini melarang adanya kontrak baru TAPS di Kota Denpasar. Kebijakan ini 
diharapkan mengurangi pajanan TAPS pada anak dan remaja dan menjadikan Kota 
Denpasar sebagai kota sehat layak anak. Penelitian ini bertujuan untuk menilai dampak 
moratorium TAPS terhadap kepatuhan Perda KTR dan pendapatan asli daerah (PAD) di 
Kota Denpasar.  
Penelitian ini adalah penelitian observasional yang membandingkan kepatuhan Perda 
KTR dan PAD antara sebelum dengan sesudah pemberlakuan moratorium TAPS. Data 
kepatuhan didapat dari survei kepatuhan yang diadakan tiap 6 bulan sekali dan data 
PAD adalah data sekunder dari dinas pendapatan Kota Denpasar. Kepatuhan dinilai 
berdasarkan 8 kriteria yang diamanatkan pada Perda KTR. Data kepatuhan 
disampaikan dalam proporsi dan uji statistik digunakan test trend regresi logistik 
sederhana. 
Periode data kepatuhan yang digunakan sebanyak 6 kali dari akhir 2013 sampai dengan 
awal 2016. Tiap periode dilakukan observasi terhadap 157 sampai 197 gedung. 
Sebelum moratorium kepatuhan terhadap Perda KTR sangat rendah hanya berkisar 
24,0%-25,3% sedangkan setelah moratorium berkisar 37,2%-75,2%. Terjadi 
peningkatan yang bermakna dengan rerata meningkat 1,42 kali tiap periode 
dibandingkan sebelumnya (95%CI: 1,387-1,455; nilai p<0,001). Penelitian ini juga 
mendapatkan bahwa pemberlakuan moratorium tidak berdampak terhadap PAD. Pada 
periode sebelum moratorium, PAD 2013 sebesar Rp.658 milyar meningkat 5,7% 
menjadi Rp.698 milyar pada 2014. Pada periode setelah moratorium, justru meningkat 
lebih besar (10,1%) menjadi Rp.776 milyar pada 2015. Hal ini terjadi karena 
penghasilan dari iklan rokok hanya 0,18% dari total PAD.    
Pemberlakukan moratorium (pelarangan) TAPS sangat penting untuk mendukung 
upaya Tobacco Control (TC) termasuk implementasi Perda KTR. Untuk itu aturan 
pelarangan total TAPS perlu diadopsi dan diberlakukan di kabupaten/kota lainnya 
bahkan diperkuat dengan pelarangan total TAPS di tingkat provinsi bahkan pusat. Hasil 
penelitian ini merupakan fakta penting untuk menyampaikan kebenaran dan melawan 
propaganda industri rokok yang menyatakan bahwa pelarangan iklan akan berdampak 
terhadap menurunnya PAD.    
Kata Kunci: Moratorium TAPS, Kepatuhan Perda KTR, Pendapatan asli daerah (PAD)  

 

Pelarangan Reklame Rokok di Jakarta, Indonesia 
Bernadette Fellarika Nusarrivera, Dollaris Riauaty Suhadi, Tara Singh Bam, Riana 
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Swisscontact Indonesia Foundation 
 



Pelarangan iklan, promosi dan sponsorsip rokok merupakan salah satu komponen dari 
MPOWER strategi. Iklan rokok merupakan salah satu faktor yang dapat menginisiasi 
anak dan remaja untuk merokok sejak dini. Pelarangan reklame rokok di Jakarta 
berkontribusi melindungi 12 juta penduduk dan sebagai salah satu langkah nyata dalam 
implementasi pelarangan iklan, promosi dan sponsorship rokok. Pada tahun 2015, 
Jakarta memiliki 185.773 reklame  yang terdiri dari 162.459 reklame luar ruang, 23.252 
reklame didalam ruang, dan 62 reklame atap gedung. 4.861 diantaranya adalah reklame 
rokok. DKI Jakarta mengenakan pajak reklame rokok 25% lebih tinggi daripada reklame 
lainnya. Hal ini seringkali digunakan sebagai salah satu argumentasi bahwa pelarangan 
reklame rokok akan merugikan karena akan mengurangi pendapatan daerah.  
Asistensi teknis dalam proses advokasi, pembuatan rancangan peraturan, dan 
pertemuan dengan pembuatan kebijakan serta memfasilitasi dalam melakukan 
monitoring dan penegakan hukum.  
Pada tahun 2014 Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame disahkan. 
Peraturan Daerah tersebut mengamanatkan Gubernur untuk menetapkan kawasan 
dimana penyelenggaraan reklame rokok dilarang. Peluang ini dimanfaatkan secara 
maksimal oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk dapat melarang reklame rokok 
diseluruh wilayah DKI Jakarta. Advokasi intensif yang dilakukan berkontribusi terhadap 
disahkannya Peraturan Gubernur No. 1 Tahun 2015 tentang Pelarangan 
Penyelenggaraan Reklame Rokok dan Produk Tembakau pada Media Luar Ruang. Hal 
ini juga yang memotivasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membuat aturan yang 
lebih komprehensif yaitu dengan menerapkan pelarangan reklame rokok yang semula 
hanya diberlakukan pada media luar ruang kini dilarang baik diluar maupun didalam 
ruangan dengan disahkannya Peraturan Gubernur No. 244 Tahun 2015. Kolaborasi 
yang intensif dengan Dinas Pelayanan Pajak dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) 
dilakukan untuk melakukan monitoring dan penegakan hukum peraturan pelarangan 
reklame rokok. Pengawasan dimulai dengan mengidentifikasi jumlah reklame rokok 
beserta batas tayangnya. Target SMART ditetapkan untuk mencapai Jakarta tanpa 
reklame rokok pada bulan Maret 2016. Monitoring dan evaluasi secara rutin dilakukan 
bersama dengan Dinas Pelayanan Pajak dan Satpol PP untuk mengetahui status 
penurunan reklame rokok. Sebagai hasil dari satu tahun pengawasan dan penegakan 
hukum yang intensif, 4.861 reklame rokok telah diturunkan. Kini, Jakarta adalah kota 
tanpa reklame rokok.  
Peran serta masyarakat adalah strategi yang efektif untuk mendukung pemerintah 
daerah dalam membuat peraturan pengendalian tembakau yang komprehensif. 
Pengawasan dan penegakan hukum yang intensif adalah kunci sukses implementasi 
pelarangan reklame rokok di Jakarta. Ini adalah salah satu upaya peningkatan derajat 
kesehatan masyarakat karena 12 juta penduduk terutama generasi muda telah 
terlindungi dari paparan reklame rokok.  
Keywords: advokasi, pajak, reklame, rokok  

 
Siswa sebagai Agen Perubahan: Menumbuhkan Kemampuan Literasi Media Siswa 
untuk Menolak Iklan dan Promosi Rokok di Sekolah 
Nina Mutmainah Armando 
Universitas Indonesia 
 



Iklan dan promosi rokok mengepung sekolah anak, padahal sejumlah studi 

menunjukkan anak dan remaja menjadi kelompok yang rentan terhadap persuasi iklan 

dan promosi rokok. Di sekolah, sudah ada peraturan yang melindungi siswa, yakni 

Permendikbud No. 64 tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan 

Sekolah. Namun, begitu siswa keluar dari gerbang sekolah, mereka langsung disergap 

berbagai pesan provokatif industri rokok yang bertebaran di lingkungan sekitar sekolah 

berupa iklan dan promosi rokok. Bukan hanya di sekitar sekolah, pada jalanan akses 

menuju sekolah pun, anak-anak dicekoki oleh iklan dan promosi rokok dalam berbagai 

bentuk. 

Dengan latar belakang itu maka dilakukan tindakan intervensi guna memutus rantai 

terciptanya perokok di kalangan para remaja. Tindakan intervensi tersebut bukan 

semata-mata berbentuk kampanye antirokok sekali jalan, namun berbentuk 

pembekalan literasi media terhadap iklan dan promosi penjualan rokok. Dengan 

program ini remaja dibekali dengan kemampuan untuk mengkritisi iklan dan promosi 

penjualan rokok di sekitarnya, sekaligus membangun kompetensi siswa untuk menjadi 

agen kampanye pengendalian tembakau yang aktif memberi advokasi dalam bentuk 

peer education bagi rekan-rekan sebayanya.  

Program dilakukan terhadap 24 siswa dan 6 guru dari empat sekolah menengah 

pertama (SMP) di Jakarta Timur pada Agustus 2016. Program berupa workshop serta 

memfasilitasi kampanye antirokok yang dilakukan sekolah peserta. Program berusaha 

menjadikan siswa atau sekolah dapat menjalankan ‘misinya’ secara mandiri dan 

berkesinambungan. 

Program menunjukkan bahwa pembekalan literasi media tentang iklan dan promosi 
menjadi salah satu cara untuk menjadikan siswa sebagai agen perubahan dalam hal 
pengendalian tembakau. Dengan terbentuknya siswa yang memiliki kompetensi literasi 
media sehingga mampu menjadi agen kampanye pengendalian tembakau, maka sekolah 
dapat mewujudkan diri menjadi lingkungan yang ramah anak karena telah 
mengeliminir faktor-faktor yang berpotensi menurunkan kualitas hidup siswa didik 
yang dinaunginya. 
Kata kunci: literasi media, iklan rokok, promosi rokok, kampanye pengendalian 
tembakau 

 
Dukungan Kebijakan Peraturan Larangan Penjualan Rokok Kepada Anak di 
Bawah Umur 18 Tahun dan Peraturan Larangan Iklan Promosi, dan Sponsor 
Rokok 
Retno Mardhiati 
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka 

Pemerintah sudah mengeluarkan peraturan untuk melindungi anak dan remaja, dari 
dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk inisiasi penggunaan dan 
ketergantungan terhadap bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau. 
Harapan semua pihak, adanya dukungan masyarakat terhadap kebijakan tersebut. 
Tujuan penelitian ini menganalisis dukungan kebijakan peraturan larangan penjualan 
rokok kepada anak di bawah umur 18 tahun dan peraturan larangan iklan, promosi, dan 
sponsor rokok.  



Penelitian ini merupakan bagian dari survei jajak pendapat yang dilakukan Universitas 
Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka bekerjasama dengan Indonesia Institute For Social 
Development pada 11 kota dari 8 provinsi di Indonesia. Ada 1.444 responden berusia 
18 tahun keatas terpilih sebagai sampel dengan teknik Cluster Sampling. Pengumpulan 
data dilakukan dengan mengisi kuesioner semi tersatruktur. Pengolahan data diawali 
dengan cleaning data dan skoring. Analisis yang dilakukan meliputi univariat dan 
bivariat Hasil penelitian menunjukkan dukungan setuju terhadap kebijakan peraturan 
larangan iklan, promosi dan sponsorship industry rokok (82,8 %). Dan dukungan setuju 
terhadap kebijakan peraturan larangan penjualan rokok kepada anak dibawah umur 18 
tahun (94,9 %). Karakteristik terbanyak umur 18-24 tahun (52,2%), pendidikan tinggi 
(85,8%), dan pria (60,1%). Pengetahuan responden tentang dampak bahaya rokok lebih 
banyak yang rendah (74,2%). Persepsi iklan, promosi dan sponsor rokok dapat 
mendorong anak dan remaja untuk merokok (77,9 %). Persepsi larangan tertulis pada 
bungkus rokok saat ini tidak efektif untuk mencegah anak dan remaja dari memulai 
kebiasaan merokok (74,2%). Persepsi produk rokok yang dibagikan secara gratis dapat 
menyebabkan awal seseorang menjadi perokok (79%). Persepsi harga rokok di 
Indoensia sangat murah (68%). Ada hubungan antara dukungan kebijakan peraturan 
larangan iklan, promosi dan sponsorship industri rokok dengan persepsi bahwa iklan, 
promosi dan sponsor rokok dapat mendorong anak dan remaja untuk merokok (Pvalue 
0,000 ), juga ada hubungan dengan persepsi produk rokok yang dibagikan secara gratis 
dapat menyebabkan awal seseorang menjadi perokok (Pvalue 0,000), serta 
berhubungan dengan persepsi harga rokok di Indonesia sangat murah (Pvalue 0,000). 
Dan ada hubungan antara dukungan kebijakan peraturan larangan penjualan rokok 
kepada anak dibawah umur 18 tahun dengan persepsi bahwa iklan, promosi dan 
sponsor rokok dapat mendorong anak dan remaja untuk merokok (Pvalue 0,000 ), ada 
hubungan dengan persepsi larangan tertulis pada bungkus rokok saat ini tidak efektif 
untuk mencegah anak dan remaja dari memulai kebiasaan merokok (Pvalue 0,000 ), 
(Pvalue 0,000 ), ada hubungan dengan persepsi produk rokok yang dibagikan secara 
gratis dapat menyebabkan awal seseorang menjadi perokok (Pvalue 0,000), serta 
berhubungan dengan persepsi harga rokok di Indonesia sangat murah (Pvalue 0,018).  
Upaya mendapatkan dukungan masyarakat terhadap kebijakan peraturan antirokok 
terutama untuk melindungi anak dari bahaya rokok, dapat dilakukan dengan kampanye 
antirokok pada masyarakat secara kontinyu.  
Kata Kunci : anak, rokok, persepsi, peraturan  

 
SIMPOSIUM DAMPAK ROKOK TERHADAP KESEHATAN, SOSIAL & 
EKONOMI 

 
Studi Pengeluaran Biaya Rokok Terhadap Status Gizi Balita di Samarinda Ulu 
Nur Rohmah, Reny Noviasty, Fitriyana, Exzmy 
Universitas Mulawarman 

Faktor perilaku kesehatan yang mencakup perilaku hidup bersih dan sehat yang 
menjadi indikator Rumah sehat. Indikator kesepuluh dalam Perilaku Hidup Bersih dan 
Sehat pada tatanan rumah tangga adalah tidak merokok di dalam rumah. Secara 
langsung asupan dapat mempengaruhi status gizi balita, apabila asupan rendah secara 
kuantitas dan kualitas berisiko menyebabkan malnutrisi pada balita. Besarnya biaya 



pengeluaran rokok rumah tangga dapat memperberat beban keluarga dalam 
menyediakan asupan yang cukup untuk balita, dikarenakan kurangnya biaya rumah 
tangga untuk pemenuhan kebutuhan harian keluarga. Penelitian ini bertujuan 
mengetahui besar biaya rokok dan status gizi balita.  
Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kuantitatif dengan 
pendekatan studi kecenderungan atau prediksi. Pengumpulan data dengan wawancara 
dan pengukuran antoprometrik. Jumlah responden sebanyak 77 orang.  
Didapatkan keluarga dengan perokok sebesar 35%, dengan konsumsi rokok perhari 1 
bungkus sebesar 51,8%, besaran biaya rokok rata-rata perhari adalah Rp15.759, hal ini 
27,45% dari biaya kebutuhan belanja harian sebesar Rp57.407 dengan status gizi 
kurang 36,4% pada balita dan kejadian penyakit yang diderita selama 3 bulan terakhir 
adalah batuk pilek (28,6%), menu harian yang lengkap 13%, tidak lengkap 87%. 
Proporsi biaya rokok harian mengambil porsi sebesar 27,45% dari biaya kebutuhan 
belanja harian keluarga, yang cenderung berdampak terhadap status gizi dan kejadian 
penyakit ISPA pada balita. Untuk itu diperlukan peran istri dalam menekan atau 
mengurangi merokok suami atau mengajak suami untuk berhenti merokok.   Kata Kunci 
: Biaya rokok, status gizi balita, beban belanja, pengeluaran rumah tangga. 

 
Apakah Perokok Peduli Terhadap Kondisi Kesehatan Keluarganya? Studi Kasus 
Rumah Tangga Miskin di Indonesia  
Salim Fauzanul Ihsani, Abror Tegar Pradana 
Universitas Gadjah Mada 
 
Rokok memberikan dampak negatif terhadap perokok dan orang di sekitarnya 
khususnya keluarga perokok. Pada kasus keluarga miskin di Indonesia, rokok menjadi 
penghambat bagi upaya pengentasan kemiskinan. Hal ini disebabkan konsumsi 
tembakau merupakan salah satu komponen utama pengeluaran utama keluarga miskin 
di Indonesia. Rokok kretek/filter berada pada peringkat kedua komoditi penyumbang 
terbesar garis kemiskinan baik di pedesaan maupun perkotaan (BPS, 2010). Pemerintah 
berusaha mengendalikan konsumsi rokok melalui pajak dan cukai. Ternyata keputusan 
untuk merokok tidak hanya dipengaruhi oleh harga, tetapi kondisi keluarga diduga kuat 
turut berpengaruh. Adanya anggota keluarga yang masih balita dan anggota keluarga 
yang menderita gangguan pernafasan menjadi faktor yang patut dipertimbangkan. 
Kebijakan pemerintah tentang pemberian asuransi kesehatan menjadi perhatian dalam 
penelitian ini, apakah terjadi perilaku moral hazard atau tidak. Oleh karena itu 
penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah perokok pada keluarga miskin peduli 
terhadap kondisi kesehatan keluarganya.    
Metode penelitian menggunakan model ekonometri dengan data pooled cross-section. 
Data berasal dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2011 dan 2012. Share 
pengeluaran rokok terhadap total pengeluaran menjadi variabel dependen. Variabel 
independen yang menjadi ketertarikan dalam penelitian ini adalah kondisi keluarga, 
apakah memiliki balita, apakah terdapat anggota keluarga yang memiliki gangguan 
pernapasan, dan apakah keluarga mendapat asuransi kesehatan. Variabel kontrol 
terdiri dari pengeluaran riil per kapita dalam rumah tangga, umur kepala rumah tangga, 
pendidikan kepala rumah tangga.  



Hasil estimasi menunjukkan bahwa ketika terdapat balita dalam keluarga, konsumsi 
rokok justru secara signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan keluarga yang tidak 
memiliki balita. Temuan yang lain, tidak ada perbedaan konsumsi rokok pada keluarga 
yang memiliki asuransi dengan keluarga yang tidak memiliki asuransi. Ketika terdapat 
anggota keluarga yang memiliki gangguan pernapasan, konsumsi rokok menjadi 
signifikan lebih rendah. Akan tetapi ketika keluarga tersebut memiliki asuransi (dilihat 
dengan variabel interaksi), justru hasil estimasi menunjukkan tidak signifikan. Hal 
tersebut juga terjadi pada variabel interaksi antara kondisi keluarga memiliki balita 
dengan kondisi keluarga menerima asuransi. Hal tersebut menunjukan perokok akan 
peduli ketika terdapat anggota keluarga yang sakit, namun ketika biaya kesehatan 
ditanggung oleh asuransi, justru mengindikasikan perilaku moral hazard dan perokok 
menjadi tidak peduli dengan kondisi kesehatan keluarga.    
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perokok pada keluarga miskin peduli 
terhadap anggota keluarga yang menderita gangguan pernapasan. Namun, perilaku ini 
berubah ketika keluarga tersebut mendapat asuransi kesehatan. Konsumsi rokok pada 
keluarga yang memiliki balita justru lebih tinggi daripada keluarga yang tidak memiliki 
balita, sedangkan temuan lain, tidak ada perbedaan konsumsi rokok pada keluarga yang 
mendapat asuransi dengan keluarga yang tidak mendapat asuransi. Peneliti 
menyarankan pemberian edukasi terutama bagi keluarga miskin, baik tentang efek 
merokok maupun status kesehatan perokok dan keluarga. Penelitian ini perlu 
dikembangkan terutama pada metode.    
Kata Kunci: Rokok, Kesehatan, Keluarga, Miskin, SUSENAS  

 
Gangguan Saluran Nafas pada Balita: Dampak Second Hand Smoke Exposure  
Septian Emma Dwi Jatmika, Siti Kurnia Widi Hastuti, Muchsin Maulana 
Universitas Ahmad Dahlan 
 
Kebiasaan anggota keluarga yang merokok di dalam rumah memberikan pengaruh 
buruk bagi kesehatan anggota keluarga lainnya yang tidak merokok. Anak-anak dan 
wanita adalah kelompok dengan risiko terbesar untuk menderita kelainan akibat asap 
rokok.  
Jenis penelitian yang digunakan adalah observasional analitik dengan pendekatan case 
control. Sampel penelitian adalah seluruh balita yang melakukan pemeriksaan ke 
Puskesmas Banguntapan, Bantul sebesar 228 balita dengan perbandingan kelompok 
kasus dan kontrol 1:2. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner, timbangan 
injak/baby board, baby scale/Microtoice dan test pack cotinine urine.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa separuh lebih responden berumur ≥33 bulan 
(52,2%), separuh lebih berjenis kelamin perempuan (50,9%) , sebagian besar memiliki 
status gizi baik (82,5%), sebagian besar memiliki riwayat gangguan saluran nafas 
(61,4%), sebagaian besar memiliki tingkat paparan asap rokok (99,6%) dan kadar 
cotinine urine seluruh responden adalah negatif. Hasil analisis bivariat menggunakan 
uji chi square menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara riwayat 
gangguan saluran nafas dengan kejadian gangguan saluran nafas (nilai p = 0,000). 
Sedangkan umur (nilai p = 0,512), jenis kelamin (nilai p = 0,925), status gizi (nilai p = 
0,900) dan paparan asap rokok (nilai p = 0,723) tidak memiliki hubungan yang 
bermakna dengan kejadian gangguan saluran nafas.  



Perlu adanya inovasi untuk mengurangi paparan asap rokok di dalam rumah dengan 
strategi yang tepat agar dapat mengurangi kejadian second hand smoke pada balita.  
Kata Kunci: balita, gangguan saluran nafas, second hand smoke    

 
Paparan Asap Rokok Dalam Rumah Dan Berat Bayi Lahir Rendah (Studi Pada 
Rumah Sakit di Wonosari, Yogyakarta) 
Heni Trisnowati, Christiana Sri Wahyuningsih 
Universitas Respati Yogyakarta  

 

Berat bayi lahir rendah (BBLR) merupakan indikator kesehatan masyarakat karena 
berhubungan dengan angka kematian, kesakitan, dan kejadian kurang gizi dikemudian 
hari. Penyebab BBLR memiliki banyak faktor, antara lain polusi udara seperti paparan 
asap rokok selama kehamilan. Penelitian ini bertujuan mengetahui hubungan paparan 
asap rokok dalam rumah dan dengan BBLR. 
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan rancangan cross-sectional. 
Jumlah responden adalah 52 ibu bersalin pada rumah sakit (RS) di Wonosari, 
Yogyakarta. Uji statistik yang digunakan yaitu uji Fisher’s Exact dengan tingkat 
signifikansi 0,05. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 46,2 % ibu bersalin di RS terpapar asap rokok 
dalam rumah selama kehamilannya, ibu bersalin dengan usia risiko tinggi sebesar 21,2 
%, dan masih terdapat kejadian BBLR sebesar 11,6%. Berdasarkan analisis bivariat 
terhadap paparan asap rokok dengan berat bayi lahir menunjukkan nilai p < 0,05 
(0,007<0,05), sedangkan analisis bivariat terhadap usia ibu bersalin dengan berat bayi 
lahir menunjukkan nilai p>0,05 (0,595>0,05). 
Ada hubungan antara paparan asap rokok dalam rumah dengan berat bayi lahir pada RS 
di Wonosari, Yogyakarta. Ibu hamil sebaiknya menghindari asap rokok dan apabila ada 
keluarga yang merokok diharapkan tidak merokok dalam rumah. 
Kata kunci: Paparan asap rokok, berat bayi lahir rendah (BBLR) 

 
Survei Klinis: Paparan Asap Rokok dan Gangguan Fungsi Paru pada Pekerja Bar 
dan Restoran di Kabupaten Badung Bali 
Made Kerta Duana, Ketut Suarjana, Artawan EP, Hari Mulyawan, Ayu Swandewi, Dian 
Kurniasari 
Universitas Udayana 
 
Paparan asap rokok sangat berbahaya bagi kesehatan, terutama bagi kesehatan 
pernapasan. Dari hasil Survei Kepatuhan Perda KTR di Provinsi Bali tahun 2014 masih 
adanya perilaku merokok di dalam gedung hotel, restoran dan bar. Hal tersebut 
mengindikasikan adanya perilaku merokok di dalam gedung yang menghasilkan asap 
rokok. Sehingga penting untuk mengetahui gangguan fungsi paru terutama pekerja yang 
terpapar asap rokok di bar dan restoran. 
Penelitian ini menggunakan rancangan cross-sectional deskriptif. Sampel adalah pekerja 
pada bar dan restoran yang ada di Kabupaten Badung yaitu sebanyak 100 orang, yang 
diambil menggunakan teknik multi stage random sampling. Data dikumpulkan dengan 
wawancara, observasi, pemeriksaan fungsi paru serta pemeriksaan kandungan cotinine 
dalam urin.  



Hasil penelitian ini menunjukkan responden terpapar asap rokok sebagai perokok pasif 
sebanyak 56% dan sebagai perokok aktif sebanyak 44%. Sebagian besar (76%) tempat 
kerja responden tidak patuh terhadap Perda KTR. Hasil pengukuran fungsi paru 
menunjukkan sebanyak 30% responden mengalami gangguan fungsi paru. Hasil analisis 
bivariat menunjukkan variabel jenis kelamin (p=0,0111; RR=2.342), umur (p=0,0138; 
RR=2,38), masa kerja (p=0,0017; RR= 2.538), paparan asap rokok (p= 0,0006; RR= 
2,97) dan kepatuhan terhadap Perda KTR (p=0,0045; RR=7,708) berpengaruh terhadap 
terjadinya gangguan fungsi paru pada pekerja bar dan restoran. Sementara itu, semua 
responden (100%) positif terdapat kandungan cotinine dalam urinnya. 
Ketidak patuhan terhadap perda KTR membuktikan terjadinya paparan nikotin pada 
pekerja bar dan restoran serta terbukti meningkatkan risiko pekerja menderita 
gangguan fungsi paru. Sehingga perlunya meningkatkan kepatuhan terhadap perda KTR 
dengan pengawasan dan penegakan yang tegas dan berkelanjutan.  
Kata Kunci: Cotinine Urin, Gangguan Fungsi Paru, Pekerja Bar Restoran  

 

Kebiasan Merokok Pada Pengguna Narkoba di Pusat Rehabilitasi  BNN,  Lido, Jawa 
Barat 
Erlang Samoedro, Gatut Priyonugroho, Jamal Zaini 
RS Persahabatan 
 

Prevalensi pengguna narkoba di Indonesia terus meningkat. Penelitian sebelumnya 
menemukan prevalensi merokok yang cukup tinggi pada pengguna narkoba di pusat 
rehabilitasi Narkoba Lido Sukabumi. Hubungan perilaku merokok dan narkoba perlu 
diteliti lebih lanjut. Penelitian ini merupkan penelitian potong lintang yang dilakukan 
tahun 2016. Subyek adalah pengguna zat yang menjalani rehabilitasi di Pusat 
Rehabilitasi Lido Sukabumi, berusia lebih dari 18 tahun. Riwayat merokok, riwayat 
pengguna narkoba serta derajat ketergantungan rokok (Fagerstrom Test for Nicotine 
Dependence (FTND) dan derajat ketergantungan zat (Addiction Severity Index) di 
evaluasi pada subyek tersebut.  
Pada 50 subjek yang menjalani rehabilitasi di pusat Rehabilitasi Lido Sukabumi, 
seluruhnya adalah laki-laki dengan rerata usia 29 tahun +/- 7.1 tahun. Usia mulai 
merokok berkisar antara usia 9 tahun hingga 21 tahun (median 15 tahun) dengan lama 
merokok 4 hingga 31 tahun (median 13.5 tahun);  dengan jumlah rokok sebanyak 5 
hingga 80 batang perhari ( median 16 batang. Usia memulai narkoba berkisar 9 hingga 
39 tahun (median usia 18 tahun) dengan lama ketergantungan zat berkisar 1-26 tahun 
(median 10 tahun). Jenis zat terbanyak adalah metamfetamin (95%) dengan ASI skor 3 
hingga 9 (median: 4). Terdapat korelasi antara usia mulai merokok dan usia mulai 
menggunakan narkoba.  Terdapat juga hubungan antara derajat adiksi rokok (FTND) 
dengan derajat adiksi zat (ASI), terdapat hubungan antara adiksi zat dan adiksi rokok 
pada populasi ini. Usia mulai merokok berkorelasi dengan usia mulai memakai narkoba.  
Kata kunci : pengguna zat, merokok  

 
SIMPOSIUM RISET DETERMINAN PERILAKU MEROKOK BERBASIS 
SEKOLAH 
 



Karakteristik Perilaku Merokok pada Siswi Sekolah Menengah Pertama/Sederajat 
di Indonesia Tahun 2014 
Mustakim 
Universitas Muhammadiyah Jakarta 
 
Tren perokok pada kelompok remaja di Indonesia dari tahun ke tahun menunjukkan 
peningkatan yang sangat pesat baik pada kelompok remaja laki-laki maupun 
perempuan. Sebagaimana kita ketahui merokok memiliki dampak yang sangat serius 
yaitu menyebabkan penyakit degeneratif di masa mendatang. Tujuan studi adalah 
untuk melihat karakteristik perilaku merokok pada siswi SMP/sederajat. 
Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain studi potong lintang. Sampel 
berjumlah 3178 yang didapatkan dari data sekunder GYTS tahun 2014 dan data 
dianalisis secara univariat untuk melihat sebaran karakteristik dari variabel utama. 
Hasil analisis menunjukkan, siswi dengan perilaku merokok sebanyak 2.2%. Dari 2.2% 
siswi dengan perilaku merokok, 8.8% kedua orang tuanya adalah perokok dan 21.5% 
teman dekat seluruhnya adalah perokok. Selain itu, 90% siswi dengan perilaku 
merokok ingin merokok lagi dalam waktu 60 menit.  
Dari hasil menunjukkan bahwa orang tua yang keduanya merokok dan teman dekat 
seluruhnya merokok menunjukkan dugaan kuat yang berujung pada siswi berperilaku 
merokok. Kemudian siswi dengan perilaku merokok cenderung ingin merokok lagi 
dalam waktu yang sangat singkat yaitu sekitar 60 menit. Hal ini tentu saja sangat 
mengkhawatirkan dan dibutuhkan edukasi yang intensif kepada para siswi perokok.      
Kata Kunci: Siswi, perilaku merokok, orang tua, teman dekat 

 
Hubungan Perilaku Merokok Orang Terdekat dan Persepsi Perilaku Merokok 
Terhadap Pertemanan dan Penampilan dengan Perilaku Merokok Siswa Sekolah 
Kelas 7,8,9 di Indonesia. 
Rusman Efendi 
Universitas Muhammadiyah Jakarta 
 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan perilaku merokok orang terdekat 
dan persepsi perilaku merokok terhadap pertemanan dan penampilan dengan perilaku 
merokok siswa sekolah kelas 7,8,9 di Indonesia.Penelitian ini bersifat analitik dengan 
rancangan cross sectional. Sampel sebanyak 5.986 siswa sekolah kelas 7,8,9 merupakan 
data sekunder yang diperoleh dari Global Youth Tobacco Survey (GYTS) data tahun 
2014. Data dianalisis secara bivariat dengan uji chi-square. 
Hasil penelitian menunjukan jumlah perokok pada laki-laki 32.5%, perempuan 
sebanyak 2,2%. Sebanyak 34% siswa yang merokok memiliki persepsi dengan perilaku 
merokok akan lebih banyak teman. Sebanyak 50,5% siswa yang merokok memiliki 
persepsi dengan perilaku merokok akan memiliki penampilan yang menarik. Sebanyak 
76,3% siswa yang berperilaku merokok memiliki teman dekat yang semuanya merokok. 
Sebanyak 33,1% siswa yang merokok memiliki orangtua yang keduanya merokok. Hasil 
uji chi-square menunjukan ada hubungan yang signifikan antara perilaku merokok 
orangtua, perilaku merokok teman dekat, persepsi perilaku merokok terhadap 
pertemanan dan persepsi perilaku merokok terhadap penampilan dengan perilaku 
merokok siswa sekolah kelas 7,8,9 di Indonesia. 



Kesimpulannya ada hubungan yang signifikan antara perilaku merokok orangtua, 
perilaku merokok teman dekat, persepsi perilaku merokok terhadap pertemanan dan 
persepsi perilaku merokok terhadap penampilan dengan perilaku merokok siswa 
sekolah kelas 7,8,9. Sarannya lakukan edukasi dan ciptakan lingkungan sosial yang 
bebas dari perilaku merokok. 

 
Waterpipe Use among High School Students in Jakarta, Indonesia 
Ridhwan Fauzi, Chitlada Areesantichai 
Universitas Muhammadiyah Jakarta 
 
Waterpipe smoking become new global epidemic. Youth were the most vulnerable 
group to be attracted using this product. However, there is no evidence on waterpipe 
use in Indonesia.  
The study aims to find out prevalence and significant predictors of waterpipe smoking 
among high school students in Jakarta Indonesia.  
The study design was cross-sectional with multistage cluster random sampling. The 
data was collected by self-administered questioner. A total of 1,318 students aged 15-19 
from 14 schools (suburban: 8 and downtown: 6) participated.  
The prevalence of waterpipe users were 16.9% in lifetime, and 5.7% in current (past 30 
days use). Multiple logistic regressions found school location, smoking status of close 
friends and siblings, cigarettes smoking status, availability, and affordability were 
significant predictors. Furthermore, being current cigarettes smokers were the 
strongest predictor which were twelve times more likely to experiment shisha (AOR: 
12.379, 95% CI: 8.274-18.523) compare to nonsmokers.  
The prevalence of waterpipe smoking were considerably High. Therefore, health 
education programs and specific policy on waterpipe use were urgently needed to 
prevent this emerging epidemic.  

 
Hubungan antara Konsumsi Rokok dan Narkoba Pada Pelajar SMP dan SMA di 
Indonesia 
Nunik Kusumawardani 
Balitbang Kementerian Kesehatan 
 
Konsumsi rokok dan narkoba di kalangan remaja sudah menjadi salah satu masalah 
kesehatan di Indonesia. Studi di berbagai negara menunjukkan adanya keterkaitan 
antara kebiasaan merokok dengan konsumsi obat terlarang. Belum diketahui besaran 
masalah secara nasional terkait kebiasaan merokok dan konsumsi narkoba di 
Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran besar permasalahan 
terkait hubungan antara kebiasaan merokok dan konsumsi narkoba.  
Penelitian ini menggunaka disain survei pontong lintang dengan menggunakan 
instrumen terstandard dari WHO untuk Global School-based Health Survei tahun 2015. 
Total sampal adalah murid SMP dan SMA dari 75 sekolah di 26 provinsi di Indonesia, 
sebesar 6020 murid (untuk analisis rokok dan narkoba). Analsisi dilakukan secara 
deskriptif dengan analsiis bivariat menggunakan uji Chi Square. 
Proporsi konsumis narkoba mempunyai hubungan yang bermakna dengan kebiasaan 
merokok baik pada laki-laki maupun perempuan. Pelajar laki â€“laki yang merokok 
mempunyai proporsi lebih tinggi untuk konsumsi narkoba (8.9%) dibandingkan pada 



yang tidak merokok (1%) dengan nilai p=0.000. Hasil yang serupa untuk laki-laki dan 
perempuan, meskipun proporsinya lebih tinggi pada perempuan (12% vs 0.4%, 
p=0.000).  
Kebiasaan merokok cenderung berisiko pada konsumsi narkoba dan diperlukan 
intervensi yang lebih fokus dan terintegrasi antara permasalahan rokok dan narkoba 
khususnya pada kalangan remaja sekolah    
Kata Kunci: Rokok, narkoba, anak sekolah  

 
Model Peer Counselor Remaja Sebagai Upaya Pencegahan dan Penanggulangan 
Bahaya Rokok 
Muchsin Maulana, Septian Emma Dwi Jatmika 
Universitas Ahmad Dahlan 
 
Perokok pemula di Indonesia usianya semakin muda. jumlah perokok dengan usia 
pertama kali merokok 15-24 tahun adalah sebesar 12,7%. Program Peer counselor 
merupakan salah satu strategi yang efektif untuk menyelesaikan masalah remaja 
dengan risiko penyalahgunaan NAPZA, dalam hal ini khususnya rokok.    
Jenis penelitian yang digunakan adalah eksperimen semu dengan rancangan one group 
pretest postest. Sampel penelitian ini adalah siswa yang merupakan perwakilan dari 
SMP Muhammadiyah Banguntapan berjumlah 16 siswa. Sampel diambil menggunakan 
teknik purposive sampling. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
kuesioner dan check list. Analisis data dilakukan secara univariat (distribusi frekuensi) 
dan bivariat (uji t berpasangan dan Uji Wilcoxcon).    
Rata – rata tingkat pengetahuan peserta pada saat pretest adalah 15,62±1,628 SD 
dengan skor minimum 12 dan skor maksimum 18. Sedangkan rata-rata tingkat 
pengetahuan peserta pada saat postetst adalah 17,5±1,713 SD dengan skor minimum 
14 dan skor maksimum 20. Rata – rata sikap peserta pada saat pretest adalah 
27,69±3,439 SD dengan skor minimum 19 dan skor maksimum 31. Sedangkan rata-rata 
sikap peserta pada saat postetst adalah 28,38±1,928 SD dengan skor minimum 25 dan 
skor maksimum 32. Berdasarkan analisis bivariat menggunakan uji t test berpasangan, 
didapatkan hasil bahwa terdapat perbedaan rerata pengetahuan peserta yang 
bermakna sebelum dan setelah kegiatan pelatihan (nilai p = 0,005). Nilai CI 95% adalah 
antara -3,104 sampai -0,646. Berdasarkan analisis bivariat menggunakan uji alternatif 
wilcoxon, didapatkan hasil bahwa tidak terdapat perbedaan rerata pengetahuan peserta 
yang bermakna sebelum dan setelah kegiatan pelatihan (nilai p = 0,439).  
Perlu adanya monitoring dan evaluasi untuk melihat perkembangan ketrampilan pada 
konselor teman sebaya.      
Kata Kunci: Merokok, peer counselor, penanggunalan, pencegahan, remaja 

 
Mispersepsi dan Perilaku Merokok pada Siswa Sekolah Menengah Atas di 
Kecamatan Banyuwangi Jawa Timur 
Septa Indra P, Yogi Yhuwono, Devi D.R, Taarrufi A.K 
Universitas Airlangga 
 
Permasalahan rokok saat ini adalah peningkatan konsumsi dan bahaya rokok bagi 
masyarakat Indonesia. Menurut data Riskesdas 2007 (34,2%) dan 2013 (36,3%) terjadi 
peningkatan sebesar 2,1% penduduk umur 15 tahun yang merokok. Proporsi laki-laki 



dan perempuan umur 15 tahun yang merokok menurut Global Adults Tobacco Survey 
(GATS) sebesar 67,0% dan 2,7% lebih tinggi dibandingkan data Riskesdas 2013 sebesar 
64,9% dan 2,1%. Menurut Global Youth Tobacco Survey (GYTS) tahun 2014, sebesar 
72,5% remaja mengetahui bahwa merokok membahayakan orang lain. Resiko yang 
ditanggung perokok pasif lebih besar daripada perokok aktif karena daya tahan 
terhadap zat yang berbahaya rendah. Remaja merokok karena alasan kenikmatan 
(38,29%), kepuasan (15,95%) dan ketenangan (12,76%). Remaja juga merokok karena 
ingin diterima oleh teman sebaya. Merokok merupakan suatu kegiatan yang fenomenal 
karena meskipun sebagian besar orang sudah mengetahui akibat merokok tetapi jumlah 
perokok tidak semakin menurun dan usia merokok semakin bertambah muda. Oleh 
karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proporsi perokok aktif, 
mispersepsi dan perilaku merokok pada siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) atau 
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kecamatan Banyuwangi.  
Desain penelitian adalah cross sectional. Peneliian dilakukan pada bulan Agustus-
September 2015. Sampel penelitian adalah siswa kelas XI SMA/SMK di Kecamatan 
Banyuwangi, berjumlah 360 orang dan diambil secara purposive sampling. Para siswa 
yang bersedia menjadi sampel dibagi dalam kelompok. dan mengisi kuesioner dengan 
di pandu oleh enumerator. Analisis data dilakukan secara deskriptif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 14% siswa SMA/SMK merokok, dari 
siswa yang merokok tersebut 94% siswa laki-laki dan 6% siswa perempuan. Sebesar 
35% siswa mengakui bahwa mereka baru menjadi pemula dalam merokok. Mispersepsi 
siswa yang benar tentang rokok sebesar 71,3%. Alasan siswa SMA merokok adalah 
kenikmatan (19%) dan sebanyak 64% tidak merokok karena menghemat uang. 
Diperlukan penelitian lanjutan untuk melakukan suatu eksperimen bahwa kenikmatan 
dari merokok bisa digantikan dengan aktifitas lain.    
Kata Kunci: mispersepsi, perilaku, merokok  

 

Relationships knowledge and attitude of teenagers smoking behavior of students 
in SMPN 1 Palopo 2016 
Iva Mukrimah, Gita Masyita, Ikes Dwiastuti, Nur Asphina R.Djano dan Indra 
Amanah AN 
Stikes Mega Buana Palopo 
 
Human behavior is an individual response to the actions that can be observed and have a 
purpose whether realized or not in this case is smoking behavior. To determine the 
correlation between knowledge and attitude of adolescent smoking behavior of students in 
SMPN 1 Palopo 2016. This research is an analytic with approach cross sectional. Location 
at SMPN 1 Palopo. 
The time of the month of May-July 2016. The population in this study were students of class 
VII and VIII as many as 635 students. Samples of 147 young men in the region of SMPN 1 
Palopo. The sample using random sampling techninques. Collecting data through primary 
data (questionnaires). Data was processed using SPSS and descriptive and bivariate 
analysis with chi-square statistic test obtained p value 0,05. 
There was a correlation between teenagers knowledge with smoking behavior of students 
in SMPN 1 Palopo 2016 (p value 0,002â‰¤0,05) and there was a correlation teenagers 
attitudes with smoking behavior of students in SMPN 1 Palopo 2016 (p value value 0,001-
0,05). 



There was a correlation between teenagers knowledge and attitudes with smoking 
behavior of students in SMPN 1 Palopo 2016.  
Keywords: Smoking behavior, knowledge and attitude 

 
SIMPOSIUM DETERMINAN PERILAKU MEROKOK DAN DUKUNGAN 
BERHENTI MEROKOK 

 
Analisis Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Perilaku Merokok pada 
Mahasiswa Rumpun Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta 
Thresya Febrianti 
Universitas Muhammadiyah Jakarta 
 
Rokok merupakan ancaman utama kesehatan masyarakat saat ini. World Health 
Organization (WHO) menempatkan perilaku merokok sebagai faktor risiko utama 
penyakit tidak menular seperti Kanker, Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah, dan 
Penyakit Paru Obstruktif Kronis (WHO, 2008). Konsumsi rokok dalam satu dekade 
terakhir telah membunuh lebih dari 50 juta jiwa. Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 
2013 mencatat bahwa prevalensi perokok dewasa saat ini mencapai 36,7%. Sudah 
menjadi keharusan bagi profesi kesehatan untuk melindungi masyarakat Indonesia dari 
jeratan adiksi rokok. Sementara itu,pada perempuan sebesar 6,9% atau telah meningkat 
sebesar 400% dalam dua puluh tahun terakhir (Kementerian Kesehatan 2013). 
Menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku merokok pada 
mahasiswa fakultas rumpun ilmu kesehatan di Universitas Muhammadiyah Jakarta 
Tahun 2016. 
Jenis penelitian adalah analitik observasional dengan desain studi cross-sectional. 
Populasi pada penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Kesehatan 
serta Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Jakarta yang dinyatakan 
aktif berkuliah sampai Agustus 2016. Metode pengambilan sampel dengan 
menggunakan stratified random sampling. Adapun jumlah sampel yang diambil dari 
setiap program studi dipilih secara acak disesuaikan berdasarkan Probability 
Proportionate to Size (PPS) yang terdiri dari S1 Kedokteran, S1 Kesehatan Masyarakat, 
D3 Kebidanan, S1 Keperawatan. Jumlah sampel sebanyak 305 mahasiswa. Dilakukan 
analisis univariat, bivariat, dan multivariat dengan menggunakan uji Chi Square. 
Sebanyak 69,5% mahasiswa fakultas rumpun ilmu kesehatan bukan perokok dan hanya 
19,3% pernah merokok. Sebanyak 11,2% mahasiswa fakultas rumpun ilmu kesehatan 
merupakan perokok saat ini (merokok dalam 30 hari terakhir). Analisis mulitivariat 
menunjukkan bahwa mahasiswa yang berjenis kelamin laki-laki  memiliki 
kecenderungan dua kali lipat  (OR: 2,57, CI 95%: 1,47-4,491) untuk merokok dibanding 
perempuan. Mahasiswa yang memiliki beberapa teman dekat merokok  memiliki 
kecenderungan dua kali lipat  (OR: 2,211, CI 95%: 1,052-4,645) untuk merokok 
dibanding yang tidak memiliki teman dekat merokok. Mahasiswa yang memiliki 
persepsi ketersediaan rokok memiliki kecenderungan dua kali lipat (OR: 2,061, CI 95%: 
1,488-4,585) untuk merokok dibanding yang memiliki persepsi ketersediaan rokok 
sulit. Penerapan Kawasan Tanpa Asap Rokok di Area Kampus Universitas 
Muhammadiyah Jakarta. 
Kata Kunci : perilaku, merokok, mahasiswa, kesehatan 

 



Determinan Perilaku Merokok Anak-Anak Pemulung di TPA Bantar Gebang Bekasi 
Ida Ayu Mas Amelia Kusumaningtyas 
SMPN 163 Jakarta 

Fenomena bayi perokok dan Marlboro Boy Indonesia adalah kenyataan bahwa merokok 
di kalangan anak-anak di Indonesia semakin tinggi. Hasil Riset Kesehatan Dasar 2013 
dan Survei Tembakau Global Remaja Indonesia 2014 menunjukkan tren meningkat 
pada perokok anak. Kecenderungan usia merokok pertama semakin muda. Fenomena 
perokok anak juga terjadi di kalangan anak-anak pemulung di Bantar Gebang 
Bekasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang 
mempengaruhi perilaku merokok di kalangan anak-anak pemulung di Bantar Gebang 
Bekasi dan membandingkannya dengan perilaku merokok di kalangan rekan-rekan 
sebaya mereka di Pasar Minggu, Jakarta Selatan.  

Penelitian kuantitatif dengan desain potong lintang. Â Responden sebanyak Â 422 anak-
anak usia 9 - 13 tahun (191 laki-laki, 231 perempuan), terdiri dari 349 SD siswa kelas 3 
- 6 di Jakarta (164 anak laki-laki, 185 perempuan), dan 73 anak-anak pemulung (27 
laki-laki dan 46 perempuan) di Bantar Gebang Bekasi. Analisis univariate dan bivariate 
dengan bantuan SPSS.   
Studi ini menemukan 58 anak (31 laki-laki, 27 perempuan) merokok dengan proporsi 
merokok di kalangan anak-anak pemulung lebih tinggi daripada rekan-rekan mereka 
yang bersekolah di SD. Sebagian besar perokok anak mulai merokok sebelum usia 10 
tahun. Anak-anak yang tinggal di lingkungan perokok memiliki 3,5 kali lebih besar (95% 
CI, ,812-14,71) untuk menjadi perokok. Ada korelasi yang signifikan (p = 0,000) antara 
akses ke rokok dengan status merokok anak-anak. Iklan rokok memiliki kesempatan 
1,17 kali (95% CI, 0,592-2,306) untuk membuat anak menjadi perokok. Peringatan 
kesehatan bergambar pada bungkus rokok secara signifikan (p = 0,000) menimbulkan 
keinginan anak merokok untuk berhenti dan mencegah anak-anak tidak merokok untuk 
mencoba merokok. Uang saku harian secara signifikan (p = 0,001) meningkatkan status 
merokok anak-anak. Harga rokok yang murah menyebabkan anak-anak mampu 
membeli rokok dengan uang sakunya sendiri.    
Untuk mengurangi meningkatnya jumlah perokok anak, diharapkan orang dewasa tidak 
merokok di dekat anak-anak dan tidak meminta anak-anak untuk membelikan rokok. 
Penerapan kawasan bebas asap rokok di rumah, lingkungan, sekolah, taman bermain, 
dan fasilitas umum lainnya harus dilaksanakan dengan penegakan hukum yang tegas. 
Pemerintah harus mengganti PHW dengan gambar seram versi anak, benar-benar 
melarang iklan rokok di TV dan Bioskop, melarang penjualan rokok di Warung, 
meningkatkan harga rokok, dan aksesi FCTC. Penelitian lanjutan berupa penelitian 
kualitatif diperlukan untuk mendapatkan gambaran yang lebih mendalam terhadap 
perilaku merokok anak.    
Kata Kunci: rokok, pemulung, anak 

 
Dukungan Berhenti Merokok pada Penanggung Iuran JKN di Rumah Tangga 
Peserta PBPU kota Semarang dan kota Baikpapan Tahun 2016 
Dinda Srikandi 
Universitas Indonesia 
 



Pendahuluan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mulai diimplementasikan sejak 1 
Januari 2014. Pada program ini semua penduduk wajib terdaftar atau mendaftarkan 
dirinya sebagai peserta dan pelayanan kesehatan harus diberikan kepada seluruh 
peserta, tanpa terkecuali, termasuk perokok. Pada awal tahun 2016, tercatat 14juta 
peserta PBPU dalam data kepesertaan BPJS Kesehatan. Tingkat kolektabilitas iuran 
pada jenis peserta ini hanya 60%, artinya terdapat sekitar 40% peserta PBPU yang 
menunggak pembayaran iuran jaminan kesehatannya kepada BPJS Kesehatan. Berbagai 
upaya menaikkan tingkat kolektabilitas iuran JKN dilakukan pada peserta PBPU, 
termasuk pelaksanaan ujicoba pengumpulan iuran secara aktif melalui kunjungan agen 
promotor BPJS Kesehatan ke rumah tangga PBPU. Dari hasil survei ini diperoleh data 
dan fakta yang menunjukkan tingginya persentase penanggung iuran JKN dalam rumah 
tangga peserta PBPU penunggak iuran JKN yang merokok. Tujuan Studi ini dilakukan 
untuk mengetahui jumlah rumah tangga PBPU yang memiliki tunggakan iuran JKN 
dengan penanggung iuran berstatus merokok, pengaruh status merokok terhadap 
kejadian penunggakan iuran pada peserta PBPU, persepsi peserta PBPU penunggak 
iuran terhadap filosofi iuran, jaminan kesehatan dan kebiasaan merokok, besaran 
keinginan peserta PBPU penunggak iuran untuk berhenti merokok serta upaya 
dukungan berhenti merokok yang diinginkan oleh peserta PBPU penunggak iuran JKN. 
Metode Penelitian Penelitian dilakukan dengan metode campuran. Studi kuantitatif 
dilakukan dengan cara mewawancarai responden dengan kuesioner terstruktur yang 
didesain untuk menggali status merokok penanggung iuran rumah tangga PBPU dan 
pengaruhnya terhadap kejadian penunggakan iuran JKN, sedang studi kualitatif 
dilakukan dengan cara wawancara mendalam kepada responden terpilih untuk 
menggali informasi yang lebih mendalam mengenai persepsi peserta PBPU penunggak 
iuran terhadap filosofi iuran, jaminan kesehatan dan kebiasaan merokok, besaran 
keinginan peserta PBPU penunggak iuran untuk berhenti merokok serta upaya 
dukungan berhenti merokok yang diinginkan.  
Hasil Dari hasil survei awalan pelaksanaan ujicoba ini diperoleh data bahwa 44,8% 
penanggung iuran rumah tangga PBPU di kota Semarang berstatus merokok, lebih dari 
separuh jumlah tersebut menunggak iuran JKN (53,25%). Terdapat hubungan yang 
signifikan antara status merokok pada penanggung iuran dalam rumah tangga PBPU di 
kota Semarang dengan kejadian penunggakan iuran JKN dengan nilai Pvalue 0,0001. 
Hasil uji multivariat diperoleh hasil bahwa penanggung iuran pada rumah tangga PBPU 
di kota Semaranf yang berstatus merokok membuat risiko penunggakan 1,1 kali lebih 
tinggi dibandingkan dengan yang tidak merokok, dengan nilai OR = 1,031. Berbeda 
dengan hasil di kota Balikpapan, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara status 
merokok pada penanggung iuran dalam rumah tangga PBPU di kota ini dengan kejadian 
penunggakan iuran JKN dengan nilai Pvalue 0,019. Akan tetapi, data menunjukkan 
bahwa 40,4% penanggung iuran rumah tangga PBPU di kota Balikpapan berstatus 
merokok, hampir separuh dari jumlah tersebut menunggak iuran JKN (46,8%). 
Menariknya, Hasil uji multivariat diperoleh hasil bahwa penanggung iuran pada rumah 
tangga PBPU di kota Balikpapan yang berstatus merokok membuat risiko penunggakan 
1,4 kali lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak merokok, dengan nilai OR = 1,447.  
Sebagian besar penanggung iuran pada rumah tangga PBPU dikedua kota belum 
memahami filosofi iuran, jaminan kesehatan dan kebiasaan merokok. Sebagian besar 
penanggung iuran pada rumah tangga PBPU dikedua kota memiliki keinginan yang 



besar untuk berhenti merokok dan mengharapkan adanya upaya dukungan berhenti 
merokok dari Pemerintah.  
Kata Kunci: Peserta PBPU, Penunggakan Iuran JKN, Dukungan Berhenti Merokok 

 
Pengalaman Berhenti Merokok Melalui Imitasi Matched-Dependent Behavior 
(Sebuah Studi Fenomenologi pada Keluarga Perokok) 
Alfarabi 
Universitas Bengkulu 
 
Penelitian ini dilakukan pada suatu keluarga yang terdiri dari empat orang laki-laki 
dewasa perokok; ayah, anak dan 2 orang menantu. Di keluarga tersebut juga terdapat 
tiga perempuan dewasa; ibu dan dua orang anak yang menginginkan rumah mereka 
bersih dari rokok. Selama ini rokok menjadi permasalahan para perempuan namun 
tidak bagi laki-laki. Perubahan terjadi ketika salah seorang menantu berhenti merokok 
dan mulai mempengaruhi laki-laki lain.  
Penelitian ini dikaji dengan menggunakan reinforcement imitation theory dengan 
metode penelitian kualitatif pendekatan fenomenologi. Tehnik pengumpulan data 
menggunakan wawancara mendalam dengan validitas data menggunakan triangulasi 
sumber dan waktu.  
Hasil penelitian berdasarkan pengalaman sadar dari para laki-laki perokok didapatkan 
bahwa para perokok berusaha mencocokan perilakunya sedekat mungkin dengan laki-
laki yang sudah berhenti merokok. Hal ini terjadi karena anggota keluarga mengetahui 
bahwa laki-laki yang berhenti merokok dulunya adalah perokok juga. Ajakan berhenti 
merokok dari menantu yang didukung oleh para perempuan memberikan perubahan 
perilaku merokok di keluarga tersebut. Setiap kemajuan positif yang diraih oleh para 
laki-laki di apresiasi oleh para perempuan secara antusias. Hal ini menjadi faktor 
pendukung selain Â kehadiran bayi di tengah-tengah keluarga tersebut. Ungkapan 
kakek yang baik, ayah yang baik, om yang baik memberi motivasi pada perokok untuk 
merubah perilaku merokok mereka. Hasilnya setelah 7 bulan adalah ayah sudah 
berhenti merokok, anak sudah mulai meninggalkan rokok walaupun sesekali masih 
merokok, dan menantu merokok di luar rumah secara sembunyi-sembunyi. Jika dikaji 
dengan teori peneguhan imitasi maka apa yang terjadi di dalam keluarga ini adalah 
matched-dependent behavior. Individu yang belajar untuk menyamai perilaku orang lain 
dan mendapat reward dari perubahan perilakunya tersebut. 
Kesimpulan dari penelitian ini menggambarkan imitasi pada suatu keluarga dapat 
dilakukan oleh perokok terhadap mereka yang sudah berhenti merokok. Proses 
merubah perilaku merokok ini menjadi lebih lebih efektif ketika mendapat apresiasi 
dari anggota keluarga yang lain. 
Kata kunci: imitasi, merokok, apresiasi 
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Artha 
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Merokok adalah salah satu gaya hidup yang tidak sehat. Kebiasaan merokok menjadi 
penting untuk diperhatikan karena bahaya rokok tidak hanya mengancam para perokok 
aktif tetapi juga orang lain di sekitarnya yang ikut menghirup asap rokoknya, di mana 
orang ini disebut perokok pasif. Menurut data WHO (2011) tiap tahunnya terjadi 
kecenderungan peningkatan pada jumlah perokok, di mana Indonesia menempati 
peringkat ke-3 di dunia berdasarkan jumlah perokok. Prevalensi perokok laki-laki 
diperkirakan mencapai 68,8% pada tahun 2013, angka ini menunjukan peningkatan 
sebanyak tiga kali lipat sejak tahun 1995. Provinsi Bali memiliki jumlah perokok aktif 
yang cukup tinggi yaitu 22,4%. Prevalensi perokok aktif usia ≥ 15 tahun di Bali 
berdasarkan jenis kelamin yaitu 52% laki-laki dan 7% pada perempuan. Di Kota 
Denpasar sendiri prevalensi perokok adalah 34,5%, dimana 98,5% merupakan perokok 
laki-laki. Tujuan penelitian ini adalah ingin melihat gambaran upaya berhenti merokok 
pada perokok laki-laki di Kota Denpasar Bali Tahun 2016. 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan rancangan cross sectional. 
Penelitian dilakukan dari bulan Agustus hingga Oktober 2016. Pengambilan sampel 
dilakukan dengan cara Non Probability Sampling dengan Teknik Purposive Sampling. 
Sebanyak 369 orang perokok laki-laki di Kota Denpasar diikutkan dalam penelitian ini. 
Data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebar pada 4 kecamatan di Kota Denpasar. 
Data dianalisis dengan analisis univariat untuk melihat distribusi data dan karakteristik 
responden kemudian dilanjutkan dengan analisis bivariat untuk mengetahui hubungan 
variabel. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa 74,53% responden pernah melakukan upaya untuk 
berhenti merokok, dimana sebanyak 56% dari yang melakukan upaya berhenti 
merokok mengalami adanya penurunan jumlah konsumsi rokok per harinya. Dari 
responden yang mempunyai upaya berhenti merokok diketahui rata-rata konsumsi 
rokok per harinya adalah 10 batang dan setelah melakukan upaya berhenti merokok 
menjadi rata-rata 6 batang per harinya. Berdasarkan hasil uji rerata menggunakan 
Wilcoxon Signed Rank Test terdapat perbedaan bermakna antara konsumsi jumlah 
rokok sebelum dan setelah melakukan upaya berhenti merokok yang ditunjukan 
dengan nilai p<0,001. Dilihat berdasarkan pengetahuan terhadap klinik berhenti 
merokok, sebanyak 76.69% responden tidak mengetahui adanya klinik berhenti 
merokok di Kota Denpasar. Sementara itu setelah mengetahui tentang klinik berhenti 
merokok, sebanyak 55,01% responden memiliki minat untuk berhenti merokok. 
Berdasakan uji Chi-Square yang dilakukan diketahui adanya hubungan antara 
pengetahuan responden terkait keberadaan klinik berhenti merokok dengan minat 
berhenti merokok dengan nilai p=0,002. 
Disimpulkan bahwa sebagian besar responden (74,53%) pernah melakukan upaya 
untuk berhenti merokok, dimana penurunan konsumsi rokok per harinya terdapat 
perbedaan bermakna. Uji bivariat yang dilakukan menyatakan adanya hubungan antara 
pengetahuan terkait keberadaan klinik berhenti merokok dengan minat berhenti 
merokok pada responden. Dibutuhkan suatu upaya dalam mempromosikan keberadaan 
klinik berhenti merokok di masyarakat, agar masyarakat lebih mengetahui tujuan dan 
manfaat dari klinik berhenti merokok, sehingga mampu menarik minat perokok untuk 
berupaya berhenti merokok. Terdapat beberapa penelitian lanjutan yang perlu 
dilakukan yaitu terkait respon masyarakat terhadap keberadaan klinik berhenti 
merokok dan efektivitas keberadaan klinik berhenti merokok dalam menurunkan angka 
perokok khususnya di kota Denpasar. 



 
Should smoking prevention be integrated into reproductive health education? 
M. Ainul Maruf 
Universitas Muhammadiyah Jakarta 
 
According to the 2012 Indonesian Demographic and Health Survey (IDHS), about three 
out of four unmarried young men currently smoke cigarettes. This indicates that 
smoking behavior is very common among young men in Indonesia, as Indonesia has not 
ratified the Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). Besides, the survey 
shows also that more young men reported having had sexual intercourse before 
marriage than young women (8% compared to less than 1% respectively). Premarital 
sex appeared to be more acceptable among young men. Several studies have found that 
sexual risk behavior often goes together with other risk behaviors as part of a lifestyle. 
Data for this study come from the Adolescent Reproductive Health (ARH) component of 
the 2012 IDHS, focusing on the unmarried men dataset. A total of 9,109 unmarried men 
aged 15 to 24 years met the criteria for analysis. Bivariate analysis was conducted using 
the chi-square test. 
This study revealed that smoking behavior is highly associated with sexual intercourse 
intention (p value < 0.01). When comparing these behaviors, those who reported 
currently smoking cigarettes had a higher percentage with sexual intercourse intention 
than those who did not (22.9% compared to 14.3% respectively). 
The findings suggest that smoking prevention should be integrated into reproductive 
health education to improve the health status of unmarried young men. Moreover, 
nearly all long-term smokers begin smoking in adolescence. Therefore, a healthy 
lifestyle education program can reach both those who are currently smoke cigarettes 
and those who have the intention to become sexually active.  
Keywords: Adolescent, Smoking, Sexuality, Education 

 
Urgensi Upaya Pengontrolan Rokok Elektrik di Masyarakat 
Muhammad Ilham Karim, Zulfi Prayogo 
Institut Teknologi Bandung 
 
Rokok Elektrik menjadi fenomena baru di kalangan masyarakat Indonesia. Banyak 
perokok yang beralih dari rokok konvensional ke rokok elektrik karena asumsi bahwa 
rokok elektrik lebih sehat, variatif, dan mengikuti gaya hidup sosial masa kini. akan 
tetapi terdapat anggapan bahwa rokok elektrik justru lebih berbahaya dibandingkan 
rokok konvensional. Oleh karena itu dibutuhkan pengujian kandungan zat yang 
terkandung dalam rokok elektrik untuk dijadikan sebagai pertimbangan dalam 
perumusan regulasi mengenai rokok elektrik di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui urgensi dari pentingnya regulasi mengenai rokok elektrik 
sebagai upaya kontrol atas tingkat konsumsi rokok di masyarakat khususnya rokok 
elektrik. 
Pada penelitian ini, metode yang akan digunakan adalah metode kualitatif dengan 
teknik pengumpulan data studi literatur dan uji laboratorium untuk analisa kandungan 
zat pada rokok elektrik. Peneliti juga akan melakukan teknik validitas data untuk 
memeriksa akurasi data yang diperoleh dengan teknik triagulasi data. 



Peneliti menemukan belum adanya kajian terkait perumusan regulasi untuk rokok 
elektrik guna mengontrol tingkat konsumsi di masyarakat. Hasil uji laboratorium untuk 
analisa kandungan zat pada rokok elektrik diperoleh hasil bahwa nikotin cair dan 
tembakau yang dibakar dengan rokok elektrik cenderung tidak 
terdegradasi dibandingkan dengan sampel yang belum dibakar. 
Berdasarkan hasil penelitian, peneliti merekomendasikan dilakukannya penelitian yang 
lebih intensif terkait kandungan zat rokok elektrik dan perumusan regulasinya. Hal ini 
menjadi penting karena tingginya konsumsi rokok elektrik di kalangan masyarakat 
Indonesia yang linear dengan dampak yang ditimbulkan dari rokok elektrik. 
Kata Kunci: Regulasi, Rokok Elektrik, Tingkat Konsumsi, Urgensi 

 
The Role of Youth Movement Against Tobacco Industry Exhibition in Indonesia 
Nuradia Puspawati, Zahrina  
Tobacco Control Support Center-Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia 
 
The tobacco industry sees Indonesia as a strategic country to host the international 
tobacco exhibition as Indonesia is the world's fifth largest cigarette market. Tobacco 
productions and consumptions grow steadily here. The exhibition was certainly being 
contradictive with the concern about public health and did not support the national 
development. The youth movement is the catalyst to fight against tobacco industry 
interference, considering that they are the main target of tobacco industry. 
Literature searches, books, internet list serves, and interview with tobacco control 
youth activist. Tobacco industry exhibition (World Tobacco Asia/WTA) was succesfully 
held in Jakarta in 2010 and 2012. The movement in 2010 became a good beginning in 
response of tobacco industry exhibition, followed by 2012 as the phase of youth 
advocacy in tobacco control. Besides, WTA and Intertabac planned to be held in Bali in 
2014 was booted out of Indonesia by the youth activist and local government. At the 
moment, social media and petition become a new strategy in their action. But World 
Tobacco exhibition re-titled 'World Tobacco Process and Machinery’ sucessfuly held at 
Jakarta International Expo Centre in 2016. During the event period, youth was set to 
take big awareness against uncomittment of government and to support enforcement of 
Tobacco exhibition ban. They did petition handed and big rally to against the event.  
The role of youth movement become priority and important consideration in tobacco 
control advocacy through the variation of act to raise awareness. The primary goals of 
movement against tobacco companies and event are to change youth attitudes about 
tobacco use, to empower youth communities, and to reduce the availability of tobacco 
products.  
Keywords: Youth Movement, Tobacco Industry Exhibition 
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P-01 Distribusi Merokok Dan Kolesterol Pada Aparatur Sipil Negara Di Kota 
Depok 2015 
Yulia Angraeni Hidayat Putri, Binti Khofifah 
Universitas Indonesia 
 



Indonesia menjadi negara dengan jumlah perokok terbesar didunia serta menduduki 
peringkat lima sebagai konsumen rokok.  Pegawai merupakan urutan ketiga kelompok 
perokok aktif tiap harinya berdasarkan pekerjaan yaitu 33.6 persen. Tujuan penelitian 
ini adalah untuk mengetahui distribusi proporsi merokok dan kolesterol pada Aparatur 
Sipil Negara di Kota Depok. Desain penelitiannya kros-seksional. Populasi adalah 
seluruh ASN di Kota Depok. Sampel penelian adalah ASN di 10 kecamatan di Kota 
Depok. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli-September 2015.  
 
Hasil menunjukan bahwa proporsi kolesterol dan merokok pada ASN tertingi 
didapatkan pada ASN yang bertugas di Sekolah Dasar yaitu masing-masing sebesar 
17,2% dan 2,8%.  
 
Oleh karena itu, petugas kesehatan diharapkan meningkatkan penyuluhan terhadap 
ASN yang bertugas di Sekolah Dasar di Kota Depok. 
 
Kata Kunci: merokok; kolesterol; ASN 

 
 

P-02 GETAR (Gereja Tanpa Asap Rokok) sebagai solusi berhenti merokok 
di Desa Manuk Mulia, Kab. Karo, Sumatera Utara 
Erdianta 
Universitas Sumatera Utara 

Gereja adalah tempat ibadah bagi warga negara Indonesia yang beragama Kristen. 
Menurut Peraturan Pemerintah No.109 Tahun 2012 pasal 50, tempat ibadah adalah 
Kawasan Tanpa Rokok sehingga dilarang untuk kegiatan menjual, mengiklankan dan 
memproduksi serta mengkonsumsi rokok. Kabupaten Karo pada tahun 2008 adalah 
daerah dengan prevalensi rokok 40,6%, lebih tinggi dibandingkan Provinsi Sumatera 
Utara (35,7%). 
 
Penyuluhan dilakukan dengan pendekatan agama melalui pimpinan agama atau 
pendeta gereja GPDI, GJAI,dan GBKP di Desa Manuk Mulia, Kab. Karo Sumatera Utara. 
Materi Penyuluhan dibuat dengan memasukkan ayat-ayat dan firman Tuhan mengenai 
menjaga tubuh dari bahaya asap rokok. Penekanan Penyuluhan lebih kepada menjaga 
tubuh sebagai rumah Tuhan dari bahaya paparan asap rokok serta mengurangi 
konsumsi tembakau. 
 
Sebagian besar masyarakat mulai untuk berhenti merokok dan memulai hidup sehat 
sesuai dengan penyuluhan yang dikaitkan dengan firman Tuhan. Gereja GPDI, GJAI, dan 
GBKP Desa Manuk Mulia dicanangkan menjadi GETAR (Gereja Tanpa Asap Rokok). 
       
Perlu adanya pendekatan kepada Tokoh Agama untuk melakukan penyuluhan 
mengenai bahaya rokok dan memulai berhenti merokok. 
 
Kata Kunci: GETAR, Karo, Penyuluhan, Rokok 

 



P-03 Potret Pengeluaran Biaya Rokok Di Kantor  Berdasar Hasil Monitoring 
Kawasan Tanpa Rokok (Ktr) Atau Luru Utis Dinas Kesehatan Kota 
Tarakan Provinsi Kalimantan Utara 
Tri Astuti Sugiyatmi 
Dinas Kesehatan Kota Tarakan 

Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) absolut / 100% di beberapa tempat, 
khususnya di fasilitas kesehatan termasuk Dinkes belum diterapkan dengan baik. Di 
kantor dinas kesehatan kota sering bertemu petugas kesehatan dan pengunjung yang 
merokok. Akibatnya, puntung rokok yang masih tersebar di  beberapa tempat favorit 
seperti di belakang bangunan, tempat parkir dan tempat olahraga. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk melihat seberapa efektif penerapan KTR di dinas kesehatan dengan 
menerapkan metode luru utis (penemuan puntung rokok) dalam periode waktu 
tertentu dan dihubungkan dengan rata-rata pengeluaran biaya rokok dari petugas 
kesehatan per harinya. 
 
[Penelitian ini merupakan studi kasus yang dilakukan dari tanggal 27 Februari hingga 
27 Maret 2015. Tujuh responden (pegawai dinkes yang merupakan perokok aktif) 
dilibatkan dalam penelitian ini. Data lain adalah data primer dari hasil monitoring 
penemuan puntung rokok dalam 5 minggu berturut-turut dengan metode Luru Utis 
(mengumpulkan dan menghitung puntung rokok yang ditemukan dalam periode waktu 
tertentu).  
 
[Ini menunjukkan bahwa 30% pria di kantor kesehatan perokok aktif (10% dari seluruh 
karyawan). Total ditemukan 735 puntung rokok selama 5 minggu. Selain puntung 
rokok, kami juga menemukan 22 bungkus rokok dan korek api. Jadi, rata-rata dari 
puntung rokok per minggu adalah 147 untuk 7 perokok aktif, yang berarti bahwa 1 
perokok aktif mengambil 21 batang rokok dalam satu minggu. Dalam setiap minggu, ada 
5 hari kerja sehingga rata-rata konsumsi rokok sekitar 4 batang / hari. Jika biaya rokok 
adalah 1000 per batang makapara perokok aktif harus menyediakan Rp 21.000 selama 
satu minggu. Dalam satu bulan Rp 84.000 per satu orang. Dalam satu tahun Rp 
1.008.000 per satu orang. Untuk 7 perokok aktif pengeluaran rokok adalah 7.056.000 
Rp / tahun. Data menunjukkan  trend konsumsi rokok di kantor mengalami penurunan 
dari 335 / minggu menjadi 69 / minggu. 
       
Pengeluaran rokok di kantor oleh petugas kesehatan cukup tinggi yang mmencapai 
lebih dari 7 juta pertahunnya.   
Dasar perhitungannya adalah dengan menganalisis temuan puntng rokok saat 
dilakukan monitoring KTR absolut dengan metode luru utis oleh relawan Kawasan 
tanpa rokok.  
 
Kata kunci:  biaya rokok di kantor; monitoring KTR; luru utis; KTR absolut; KTR 100%

 
 

P-04 Report: Analisis Diskusi Lokakarya Langkah Pemanfaatan Dana Pajak 
Rokok Daerah untuk Bidang Kesehatan 
Zahrina  
Universitas Indonesia 



Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan Universitas Indonesia dan Indonesia 
Health Economics Associations menyelenggarakan lokakarya sebagai bagian dari 
kongres ketiga Indonesia Health Economic Association mengenai “Langkah 
Pemanfaatan Dana Pajak Rokok Daerah untuk Bidang Kesehatan”. Semenjak 
diberlakukannya Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang mengatur tentang pajak 
dan retribusi daerah, rokok menjadi salah satu pajak baru. Pajak rokok adalah besaran 
dari cukai rokok yang tarifnya ditetapkan sebesar 10% dari penerimaan cukai rokok 
nasional. Berdasarkan Undang-Undang sedikitnya 50% dari dana pajak rokok daerah 
harus dialokasikan untuk kesehatan. Hal ini menjadi potensi bagi Pemerintah Daerah 
untuk melakukan pembangunan kesehatan yang lebih baik, akan tetapi pada 
pelaksanannya banyak permasalahan dari Dana Pajak Rokok Daerah. Informasi dan 
penyerapan penggunaan pajak rokok ini belum optimal, akibat banyaknya miss 
informasi dan tata laksana pertanggungjawaban penggunaanya. Kementerian kesehatan 
telah menerbitkan panduan penggunaan dana pajak rokok untuk bidang kesehatan. 
Kedepan sedang diusulkan sebesar minimal 75% diperuntukkan bidang kesehatan 
khususnya program promotif preventif.   Pembicara merupakan representatif dari 
stakeholder terkait Pajak Rokok yaitu kemenetrian kesehatan, kementerian keuangan, 
kementerian dalam negeri, serta Lembaga Demografi UI dan partisipan berasal dari 
dinas kesehatan, akademisi dan lembaga swadaya masyarakat. Dalam forum ini 
mendiskusikan mengenai dana pajak rokok daerah secara komprehensif dan 
kertentuan dalam pelaksanaannya. Perwakilan peserta dari Dinas Kesehatan kab/Kota 
Surakarta, Grobogan, Ciamis dan peserta lainnya menyampaikan kondisi dan kendala 
pemanfaatan dana pajak rokok di daerahnya masing-masing. Pada sesi akhir dilakukan 
Working Group sebagai pembahasan rencana kerja lintas sektor untuk dapat 
memanfaatkan dana pajak rokok daerah dengan efektif dan efisien. Tulisan manusripts 
ini akan membahas substansi dari proses lokakarya tersebut. 

 

P-05 Kelas BERDASI (Bersih Cerdas Dan Menginspirasi Sebagai Strategi 
Kreatif untuk Memberikan Edukasi Bahaya Rokok dan Melibatkan 
Peran Serta Anak Muda Dalam Pengendalian Tembakau 
Zahrina 
9 CM 

Penggunaan tembakau merupakan salah satu risiko yang paling utama dari penyakit 
tidak menular (PTM) Dalam dua dekade terakhir prevalensi perokok usia muda atau 
usia pertama kali merokok terus meningkat pesat. Iklan, promosi dan sponsor rokok 
oleh industri rokok yang sudah tidak terbendung tentu menyasar anak dan remaja. 
Perokok pemula usia 10-14 tahun naik 2 kali lipat dalam 10 tahun terakhir dari 9,5% 
pada tahun 2001 menjadi 18% pada tahun 2013. 78% perokok mengaku mulai 
merokok sebelum umur 19 tahun dan sepertiga dari siswa sekolah mengaku mencoba 
menghisap asap rokok pertama kali sebelum umur 10 tahun. Anak berhak mendapatkan 
informasi yang utuh dan didengar pendapatnya.Perlu adanya pengembangan metode 
dan media pendidikan kesehatan untuk melindungi anak dari dampak tembakau. Salah 
satu yang dapat dilakukan adalah Pemberdayaan Pemuda lewat komunitas 9cm yaitu 
Program Kelas BERDASI (Berani Cerdas dan Menginspirasi) sebagai upaya 
meningkatkan pengetahuan remaja tentang dampak rokok beserta aspek sosial dengan 



menggunakan pendekatan konstutivisme melibatkan aktif para siswa dan ahli di bidang 
kesehatan. Program ini mengkapasitasi remaja dengan pengetahuan yang benar, 
komprehensif, dan ramah remaja mengenai rokok. Kelas BERDASI merupakan strategi 
pendidikan kesehatan untuk mewujudkan Zero Young Smoker dengan tiga langkah yatu 
Inspiration Zone, Adventure Group Discussion dan Creative Zone. Kelas BERDASI telah 
dilakukan di 9 kota dan lebih dari 50 sekolah dan intitusi pendidikan non formal. Selain 
memberikan informasi dan edukasi, Kelas BERDASI juga mendorong pesertanya untuk 
melakuakn advokasi partisipatif melalui insiasi kawasan sekolah tanpa rokok dan 
menumbuhkan kesadaran untuk berani menegur prokok dan meyampaikan informasi 
yang benar. Lebih lanjut dalam tulisan ini akan membahas ulasan dari Best Practice 
Kelas BERDASI yang menjadi program unggulan komunitas pemuda peduli 
pengendalian tembakau 9cm. 

 

P-06 Hubungan Positif namun Sangat Lemah antara Kerentanan dan Keseriusan 
Terkena Penyakit akibat Merokok dengan Kemungkinan Perokok Remaja 
untuk Berhenti Merokok di Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta 
Marsiana Wibowo 
Universitas Ahmad Dahlan 

Kesehatan merupakan kebutuhan individu agar individu bisa produktif. Kesehatan tidak 
hanya secara fisik, namun mental dan sosial. Indonesia merupakan salah satu negara 
berkembang dengan jumlah penduduk 200 an juta jiwa dan mempunyai banyak 
pekerjaan rumah bidang kesehatan. Salah satunya tentang penggunaan tembakau. 
Perilaku merokok sangat jelas berdampak buruk bagi kesehatan, namun jumlah 
perokok tergolong meningkat, dengan usia inisiasi mayoritas adalah usia remaja. 
Rekomendasi berhenti merokok masih menjadi pilihan kesekian bagi perokok. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kerentanan dan keseriusan 
terkena penyakit akibat merokok dengan kemungkinan perokok remaja. 

Studi ini menggunakan metode kuantitatif dengan rancangan cross sectional. Peneliti 
menggunakan snowball sampling dalam teknik pengumpulan responden remaja 
perokok dengan usia 15 â€“ 24 tahun di Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta. 

Analisis univariat menunjukkan responden yang mengatakan dirinya rentan dan serius 
terkena penyakit akibat merokok sebesar 51,4% dan yang berkemungkinan berhenti 
merokok sebesar 77,1 %. Hasil uji korelasi spearmen menunjukkan correlation 
coeffisient sebesar 0,073 dan sig sebesar 0,451. 

Terdapat hubungan yang positif dan sangat lemah pada pola hubungan kerentanan diri 
dan keseriusan terkena penyakit karena merokok dengan kemungkinan remaja perokok 
untuk berhenti merokok, namun secara statistik tidak bermakna. 

Kata Kunci: Kerentanan, keseriusan, penyakit, berhenti merokok, remaja 

 
 

P-07 Survei Opini Mahasiswa Baru Mengenai Implementasi Kawasan Tanpa 
Rokok Di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga 



Putri Novita Sari, Rena Ratri Anggoro, Feri Andriani 
Universitas Airlangga 

 

Surabaya telah memiliki Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 
Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok. Adapun yang diatur 
didalam peraturan kawasan tanpa rokok, salah satunya adalah tempat proses belajar 
mengajar. Fakultas Kesehatan Masyarakat merupakan salah satu perguruan tinggi yang 
telah memasang signing kawasan tanpa rokok. Tujuan dari survei ini adalah 
memperoleh opini mahasiswa baru Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas 
Airlangga tentang implementasi Kawasan Tanpa Rokok di wilayah kampus Fakultas 
Kesehatan Masyarakat. 

Desain survei ini adalah cross sectional, dengan teknik pengambilan sampel 
menggunakan purposive sampling dan diperoleh sampel sebanyak 24 mahasiswa baru 
Fakultas Kesehatan Masyarakat. Survei menggunakan kuisioner terstruktur dan diolah 
secara deskriptif. 

Hasil yang didapat menunjukkan sebanyak 4% memiliki pengetahuan rendah , 36% 
sedang dan 56% tinggi mengenai Kawasan Tanpa Rokok. Sebanyak 68% berpendapat 
bahwa tanda mengenai Kawasan Tanpa Rokok di Fakultas Kesehatan Masyarakat belum 
jelas. Sebanyak 56% tidak menegur jika menemui orang merokok di wilayah kampus 
Fakultas Kesehatan Masyarakat. Mayoritas mahasiswa baru mendukung adanya 
penguatan implementasi Kawasan Tanpa Rokok melalui pemberian sanksi dan 
memperbanyak tanda (tulisan, poster, banner dan media lainnya) mengenai Kawasan 
Tanpa Rokok di wilayah kampus Fakultas Kesehatan Masyarakat. 

Berdasarkan hasil yang diperoleh, perlu adanya sosialisasi lebih lanjut keseluruh civitas 
akademika dan dilakukan advokasi kepada pimpinan Fakultas Kesehatan Masyarakat 
Universitas Airlangga. 

Kata Kunci: implementasi, Kawasan Tanpa Rokok, Opini, Universitas

 

P-08 Gambaran Kepatuhan Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok 
(KTR) Di Universitas Udayana 
Ni Made Utari Dewi, I Made Kerta Duana 
Universitas Udayana 

Kualitas udara dalam ruangan merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian 
karena berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Asap rokok merupakan penyebab 
terbanyak pencemaran udara dalam ruangan. Sampai saat ini tidak ada batas aman bagi 
paparan asap rokok. Lebih dari 600.000 kematian akibat terpapar Asap Rokok Orang 
Lain (AROL). Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) merupakan upaya perlindungan 
terhadap asap rokok. Salah satu kawasan yang termasuk KTR adalah Universitas. 
Universitas Udayana sudah memiliki peraturan tentang KTR Unud. Namun peraturan ini 
belum diterapkan secara optimal karena pada pengamatan awal masih terlihat 
beberapa pelanggaran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kawasan 



Tanpa Rokok (KTR) di Universitas Udayana Tahun 2016 yang dilihat melalui kepatuhan, 
gambaran pengetahuan kelompok sasaran, dukungan kelompok sasaran, dan 
hambatannya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan 
campuran. Penelitian dilakukan di Universitas Udayana bulan Januari-Juni 2016. 
Populasi kuantitatif yaitu seluruh kawasan Unud yang berjumlah 13 fakultas dan 
populasi kualitatif yaitu seluruh pegawai dan mahasiswa. Pengumpulan data kuantitatif 
menggunakan teknik sampling jenuh yaitu seluruh kawasan di 13 fakultas dan 
pengumpulan data kualitatif dengan purposive sampling yaitu 14 sampel (7 pegawai 
dan 7 mahasiswa). Pengolahan dan analisis data kualitatif yaitu data coding, data 
entering, data cleaning, data output, dan data analyzing, sedangkan kualitatif dengan 
analisis tematik. Secara keseluruhan kepatuhan Universitas Udayana yaitu 4,9%. 
Kepatuhan berdasarkan lokasi kampus yaitu di Sudirman 11,76%, Nias 11,11%, dan 
Bukit 2%. Kepatuhan tertinggi di Fakultas Kedokteran sebesar 50% dan sebagian besar 
tidak patuh. Pelanggaran terbanyak pada indikator ketersediaan tanda KTR yaitu 
86,01% dan terendah pada indikator adanya tempat khusus merokok yaitu 0,7%. 
Secara umum pengetahuan responden mengenai kawasan tanpa rokok masih kurang, 
sebagian besar responden mendukung peraturan KTR hanya diterapkan didalam 
ruangan dan menyediakan tempat khusus merokok. Hambatan penerapan peraturan 
KTR berasal dari kurangnya kesadaran kelompok sasaran dan keberadaan satgas. 
Kepatuhan dalam implementasi KTR masih rendah baik didalam ruangan maupun 
diluar ruangan dan pelanggaran terjadi pada semua indikator KTR, pemahaman 
kelompok sasaran masih kurang, sedangkan sebagian besar mendukung peraturan 
tersebut. Kesadaran kelompok sasaran masih kurang dan keberadaan satgas. 
Diharapkan seluruh civitas akademika lebih berpartisipasi aktif dalam penegakan 
aturan, disertai dukungan pengelola Unud dalam melakukan sosialisasi secara 
maksimal, membentuk satgas, dan pemasangan tanda KTR, serta bekerjasama dengan 
Pemerintah dan Dinas Kesehatan dalam melakukan inspeksi mendadak. Melihat belum 
adanya ketegasan dalam penerapan peraturan KTR perlu untuk dilakukan wawancara 
mendalam kepada pihak pengelola atau penanggung jawab Universitas Udayana untuk 
mendapatkan informasi yang maksimal. 
 
Kata Kunci: Implementasi, Kawasan Tanpa Rokok, Perguruan Tinggi  

 

P-09 Rokok dan Kekuasaan: Analisis Diskursus Implementasi Perda Kawasan 
Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok 
Ali Imron 
Universitas Negeri Surabaya 

Rokok selalu menjadi bahan kajian yang kontroversial dan dilematis. Merokok 
membawa dampak negatif bagi kesehatan. Namun, di sisi lain, keberadaan industri 
rokok mempunyai kontribusi terhadap penerimaan pendapatan negara dan menjadi 
sandaran hidup banyak orang karena mampu menciptakan lapangan kerja. 
Kompleksitas permasalahan muncul ketika pemerintah memberlakukan regulasi 
tentang “Kawasan Tanpa Rokok” dan “Kawasan Terbatas Merokok”. Kondisi ironi 
terjadi manakala pengetahuan tersebut tidak mampu menjadikan seseorang berhenti 
merokok. Iklan layanan masyarakat tentang berhenti merokok yang berisi pesan 
peringatan merokok dan bahaya kesehatan dari merokok hanya menjadi wacana 



simbolik. Tulisan ini membendah dimensi kekuasaan dan pengetahuan melalui analisis 
diskursus dalam implementasi Perda Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas 
Merokok.  

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Subyek dalam penelitian ini adalah 
perokok dan nonperokok di Surabaya yang dipilih secara purposive. Data dikumpulkan 
dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara mendalam, serta pemanfaatan 
data sekunder. Data kemudian dianalisis menggunakan analisis wacana Michel 
Foucault.  

Dalam perspektif Foucault, Perda Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 tentang Kawasan 
Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok sebagai alat untuk mengendalikan 
perilaku perokok. Penentu kebijakan memiliki kekuasaaan yang tidak lepas dari 
kepentingan. Kekuasaan yang dimiliki Pemerintah Daerah Surabaya bukan hanya 
kepemilikan, melainkan kekuasaan tersebut dipraktikkan. Dengan berbagai 
pengetahuan mengenai rokok, baik mengancam kesehatan maupun mengganggu 
lingkungan sekitar, maka munculnya regulasi yang membatasi perilaku merokok 
sebagai bentuk pengendalian sosial bagi para perokok. Simbol Kawasan Tanpa Rokok 
dan Kawasan Terbatas Merokok dianggap Foucault sebagai suatu wacana. Istilah 
wacana menunjuk pada bahasa dalam tindakan, serta pola-pola yang menjadi ciri jenis-
jenis bahasa dalam tindakan. Dalam sosiologi, analisis melalui praktik wacana dimana 
suatu kelompok berhasil menguasai dunia makna individu lain. Suksesnya suatu 
peraturan tersebut apabila individu mematuhinya. Kegagalan iklan layanan masyarakat 
tentang rokok dan lemahnya implementasi Perda Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan 
Terbatas Merokok menjadi petanda bahwa telah terjadi pergulatan wacana kuasa 
pengetahuan yang bersifat hegemonik antara sistem ekonomi kapitalistik dengan 
sistem nilai sosial budaya.  

Kegagalan iklan layanan masyarakat tentang rokok dan lemahnya implementasi Perda 
Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok bisa diatasi melalui menguatan 
fungsi pranata keluarga. Keluarga berperan sebagai media internalisasi nilai-nilai 
bahaya merokok melalui sosialisasi kultural dalam domain keluarga. Orangtua menjadi 
figur utama untuk memberikan keteladanan berfikir dan berperilaku positif.  

Kata Kunci:  rokok, kekuasaan, diskursus, perda KTR dan KTM

 

P-10 Aksi Lets Sharing Lets Caring bersama Komunitas Berantas Asap 
Rokok Jawa Timur (KOBAR JATIM) di Taman Flora Surabaya Sebagai 
Upaya Menurunkan Angka Perokok Aktif di Surabaya 
Novia Puspita Utami Kinanty Putri Sarweni 
Universitas Airlangga 

Merokok merupakan hal yang tidak asing bagi warga negara Indonesia meskipun 
merokok memiliki dampak buruk bagi kesehatan perokok aktif dan perokok pasif. 
Prevalensi perokok di Indonesia meningkat dari 34,2% di tahun 2007 menjadi 36,3% di 
tahun 2013. Prevalensi perokok aktif laki-laki usia >15 tahun di Jawa Timur lebih dari 
60%, sedangkan prevalensi perokok aktif perempuan usia >15 tahun di Jawa Timur 
kurang dari 5 % (Riskesdas, 2013). 



Salah satu upaya dalam menurunkan angka perokok aktif di Jawa Timur yakni dengan 
pembentukan KOBAR JATIM yang merupakan sebuah komunitas para pemuda yang 
memiliki visi untuk menyebarkan semangat dalam menurunkan angka perokok aktif 
sehingga asap rokok dapat diberantas. Melalui KOBAR JATIM, para pemuda dapat 
berkontribusi melakukan upaya promotif dan preventif tentang bahaya asap rokok, 
melaksanakan aksi sosial, serta memberikan edukasi kepada anak-anak dan remaja 
agar tidak menjadi perokok pemula. Guna mendukung visi KOBAR JATIM melakukan 
beberapa kegiatan, salah satunya yakni Let’s Sharing Let’s Caring yang diadakan di 
Kebun Bibit Surabaya pada tanggal 21 November 2015 dengan pendekatan Cognitive 
Behavioral Therapy. KOBAR JATIM membagikan buah jeruk kepada perokok aktif 
dengan syarat yakni perokok aktif tersebut bersedia menukarkan rokok yang dimiliki 
dengan buah jeruk dan satu booklet yang berisi fakta tentang kandungan rokok, bahaya 
merokok, dan cara berhenti merokok. Buah jeruk adalah buah yang kaya akan Vitamin 
C, maka dari itu buah jeruk sangat cocok diberikan kepada perokok, karena 
memperbanyak konsumsi Vitamin C diketahui dapat mengurangi seseorang 
ketergantungan nikotin. 

Hasil dari kegiatan LSLC ini sebanyak 120 perokok aktif bersedia menukarkan rokok 
dengan jeruk. Kesimpulan Aksi dari Komunitas Berantas Asap Rokok (KOBAR) Jatim 
ini adalah upaya langsung yang dilakukan dengan bentuk intervensi kepada masyarakat 
sebagai salah satu upaya dalam menurunkan angka perokok aktif di wilayah Surabaya. 
Antusiasme sangat terlihat dari banyaknya perokok aktif yang berkunjung di Taman 
Flora Surabaya yang bersedia menukarkan rokoknya dengan buah jeruk yang telah 
disediakan. Kata Kunci: KOBAR JATIM, Generasi Muda, Let’s Sharing Let’s Caring,  

 

P-11 Status Merokok Dan Indeks Masa Tubuh Dengan Kejadian Hipertensi 
Di Desa Pantai Linuh Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan 
Selatan 
Fauzie Rahman, Anggun Wulandari, M. Sofyan T, M. Iqram A, Marlina FP, Novia 
Rahmitasari, Rizka Yulisa, Desy Rahma D, Arsita Anindya, Sa’da Cameli 
Universitas Lambung Mangkurat 

Hipertensi adalah penyebab kematian utama ketiga di Indonesia untuk semua umur. Di 
Indonesia, penyakit tidak menular terutama hipertensi terjadi penurunan dari 31,7% 
tahun 2007 menjadi 25,8% tahun 2013. Prevalensi hipertensi di Indonesia berdasarkan 
hasil pengukuran pada umur ≥18 tahun sebesar 25,8%. Berdasarkan data Riset 
Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013, Kalimantan Selatan merupakan provinsi dengan 
prevalensi hipertensi tertinggi ke 2 yaitu sebesar 30,8%. Diketahui bahwa beberapa 
faktor yang mempengaruhi kejadian hipertensi diantaranya adalah status merokok dan 
IMT. Kriteria hipertensi yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada kriteria 
diagnosis JNC VII 2003, yaitu hasil pengukuran tekanan darah sistolik ≥140 mmHg atau 
tekanan darah diastolik ≥90 mmHg.Tujuan penelitian. Menganalisis hubungan antara 
status merokok dan IMT dengan kejadian hipertensi. 

Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dengan teknik purposive 
sampling. Populasi berjumlah 1202 jiwa, sedangkan sampel diambil menggunakan 



rumus slovin dengan jumlah 438 responden. Penelitian dilakukan pada bulan Agustus 
2015 di Desa Pantai Linuh Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. 

Hasil menunjukan bahwa responden yang tidak merokok dan mengalami hipertensi 
sebanyak 11 (2,5%) responden, sedangkan responden yang merokok namun tidak 
mengalami hipertensi sebanyak 191 (43,6%) responden. Responden yang memiliki IMT 
tidak normal namun tidak mengalami hipertensi sebanyak 160 (36,5%) responden, 
sedangkan responden yang memiliki IMT normal namun mengalami hipertensi 
sebanyak 13 (3%) responden. Hasil uji chi-square menunjukkan bahwa tidak terdapat 
hubungan antara status merokok dan IMT dengan kejadian hipertensi dengan masing-
masing p-value= 1,000. 

Tidak ada hubungan antara status merokok dan IMT dengan kejadian hipertensi. Oleh 
karena itu, meskipun hasil penelitian menunjukkan tidak berhubungan, namun perlu 
dilakukan upaya promotif dan preventif pada remaja agar sejak dini menghindari 
konsumsi rokok. 

Kata Kunci: Hipertensi, status merokok, IMT

 

P-12 Pembentukan Satuan Polisi Anti Rokok (Salpol-Ar) Sebagai Salah Satu Upaya 
Penegakan Peraturan Kawasan Tanpa Rokok (Ktr)  
Fauzie Rahman, Anggun Wulandari, Lenie Marlinae, Nur Laily 
Universitas Lambung Mangkurat 

Berdasarkan hasil observasi di Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru tahun 2015, 
ditemukan bahwa faktor yang menyebabkan tingginya angka perokok adalah tidak 
diterapkan peraturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang telah dikeluarkan oleh 
pemerintah daerah. Oleh karena itu, perlunya adanya pengawasan untuk penegakan 
peraturan KTR dan memelihara lingkungan yang bersih dan sehat yang bebas dari asap 
rokok di ruang atau area, khususnya dinyatakan sebagai KTR. Berdasarkan 
permasalahan di atas, maka perlu adanya intervensi berupa program pembentukan 
Satuan Polisi Anti Rokok (Satpol-AR). 

Tantangan mengenai permasalahan rokok salah satunya dapat diatasi melalui adanya 
pengawasan penerapan KTR, yaitu konsep Satpol AR. Satpol AR yang mempunyai tugas 
sebagai penegak peraturan KTR dan memelihara lingkungan yang bersih dan sehat yang 
bebas dari asap rokok di ruang atau area yang dinyatakan sebagai KTR. Satpol AR 
diharapkan dapat menjawab permasalahan mengenai tidak diterapkannya peraturan 
Kawasan Tanpa Rokok (KTR) oleh masyarakat yang telah dikeluarkan oleh pemerintah 
daerah. Dengan adanya metode ini, Satpol AR dapat menjadi pengawas, pemberi sanksi, 
dan pemberi informasi serta edukasi yang benar mengenai rokok atau merokok dan 
bahayanya untuk kesehatan. 

Informasi dan edukasi yang diberikan Satpol AR kepada masyarakat dapat 
menggunakan media utama berupa poster yang mengadopsi gambar peringatan 
bergambar pada kemasan rokok. Media poster dengan mengadopsi gambar peringatan 
bergambar pada kemasan rokok digunakan karena berdasarkan penelitian yang pernah 



dilakukan oleh penulis pada masyarakat di Kelurahan Sungai Besar Kecamatan 
Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru tahun 2015 ditemukan ada hubungan yang signifikan 
antara persepsi tentang peringatan bergambar pada kemasan rokok dengan 
pengetahuan perokok (p-value=0,000). Selain itu, berdasarkan penelitian yang 
dilakukan oleh M. Rezki Sholihin (2015) ditemukan ada hubungan yang signifikan 
antara persepsi tentang pesan bahaya merokok dengan perilaku merokok pada remaja 
(p-value=0,03). 

Diperlukan pembentukan Satpol AR untuk menegakan peraturan kawasan tanpa rokok 
(KTR), pengawas, pemberi sanksi, dan pemberi informasi serta edukasi yang benar 
mengenai rokok atau merokok dan bahayanya untuk kesehatan. 

Kata Kunci: Rokok, KTR, metode Satpol AR 

 

P-13 Tanda Tangan Petisi Dalam Rangka Menumbuhkan Komitmen Mahasiswa 
Agar Terciptanya KTR di Universitas Airlangga 
Fauzan Rizqi Widy Putra, Satria Aji Maulana, dan Muafa Mahdi Ramadhan 
Universitas Airlangga 
 

KTR (Kawasan Tanpa Rokok) telah tencantum dalam Perda (Peraturan Daerah) Nomor 
5 Tahun 2008. Pada peraruran tersebut disebut bahwasannya sektor pendidikan 
(meliputi sekolah, universitas, dan lainnya) merupakan cangkupan dari KTR. 
Universitas Airlangga termasuk salah satu kawasan KTR namun Unair sendiri masih 
mempunyai komitmen yang rendah untuk menerapkan KTR, hal ini dapat dilihat dari 
masih banyaknya perokokok aktif yang merokok maupun melakukan jual-beli produk 
rokok di wilayah Unair baik di Kampus A, kampus B, dan kampus C. Oleh karena itu 
terselenggaranya kegiatan tanda tangan petisi pada banner mengenai penerapan KTR di 
Universitas. Sasarannya adalah mahasiswa/i dari 14 fakultas yang ada di Universitas 
Airlangga dan dengan target 100 tanda tangan mahasiswa/i tiap fakultas. Kegiatan ini 
berlangsung pada tanggal 31 Mei 2016 bertepatan dengan HTTS (Hari Tanpa Tembakau 
Sedunia) dan bekerjasama dengan BEM (Badan Eksklutif Mahasiswa) Fakultas 
Kesehatan Masyarakat Unair. Tujuan kegiatan ini adalah untuk menumbuhkan 
komitmen bersama terciptanya wilayah tanpa rokok di area kampus. Tantangan 
implementasi dari kegiatan tersebut adalah adanya beberapa mahasiswa/i baik yang 
perokok aktif maupun pasif kontra dengan penerapan KTR di ruang lingkup kampus 
dengan berbagai alasan dan tidak sedikit dari mereka yang menyangkut pautkan 
dengan ilmu dari fakultas mereka masing-masing. Untuk menghadapai masalah 
tersebut yang kami lakukan adalah demgan debat terbuka dan small group discussion. 
Hasilnya adalah 12 fakultas yang setuju dengan penerapan KTR dan menandatangani 
petisi pada banner sedangkan 2 fakultas lain (Fakultas Hukum dan Fakultas Ilmu Sosial 
dan Politik) yang kontra dengan adanya KTR. 
 
Kata Kunci: Petisi, Unair, dan Komitmen 

 

P-14 Klinik Konseling Berhenti Merokok Dan Kesehatan Kerja Pegawai (Studi 
Pada Puskesmas Jetis Yogyakarta) 



Heni Trisnowati, Dwi Anggun Hardiyanti  
Universitas Respati Yogyakarta 

Sebagian besar puskesmas di Kota Yogyakarta sudah memiliki layanan konseling 
berhenti merokok. Klinik konseling berhenti merokok (KBM) merupakan salah satu 
upaya untuk menurunkan jumlah perokok di Yogyakarta. Disisi lain, keberadaan klinik 
tersebut juga berdampak terhadap kesehatan kerja pegawai di puskesmas. Penelitian 
ini bertujuan untuk mendeskripsikan manfaat klinik konseling berhenti merokok 
terhadap kesehatan kerja pegawai di Puskesmas Jetis Yogyakarta. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. 
Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam. Jumlah informan ada 6 
orang, terdiri dari pegawai yang pernah konsultasi ke klinik konseling berhenti 
merokok, pegawai yang tidak pernah memanfaatkan klinik konseling berhenti merokok, 
konselor dan kepala puskesmas. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber 
kemudian data dianalisis dengan metode tematik konten analisis. 

Klinik konseling berhenti merokok memberikan manfaat bagi kesehatan kerja pegawai 
baik secara fisik, mental dan sosial. Pegawai tidak mudah sakit, hanya batuk dan pilek. 
Secara kesehatan mental, pegawai tidak mudah stres, tidak suka uring-uringan, tidak 
mudah frustasi. Setelah ada KBM pegawai segan dan tidak merokok lagi di lingkungan 
puskesmas, lingkungan kerja menjadi bersih karena tidak ditemukan sisa puntung 
rokok. Secara kesehatan sosial dapat membangun hubungan baik antar pegawai yang 
merokok dan yang tidak merokok karena tidak ada yang merasa terganggu dengan asap 
rokok. 

Keberadaan klinik konseling berhenti merokok memberikan dampak positif bagi 
kesehatan kerja pegawai di Puskesmas. KBM berdampak terhadap kesehatan fisik, 
mental dan sosial pegawai dan selanjutnya dapat meningkatkan produktivitas kerja 
pegawai. 

Kata Kunci: Konseling Berhenti Merokok, Kesehatan Kerja, Pegawai

 

P-15 Pola Merokok Antargenerasi di Indonesia : Perbandingan Remaja 
Laki-laki dan Perempuan 
Rudi Salam, Ajeng Roro Pangestu 
Sekolah Tinggi Ilmu Statistik Jakarta 

 
Orang tua merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku anak-anak untuk 
merokok dari lingkungan keluarga. Jika salah satu atau kedua orang tua merokok, maka 
anak akan berpeluang besar untuk merokok. Hal ini dikenal sebagai merokok 
antargenerasi. Anak perempuan yang merokok cenderung dipengaruhi oleh perilaku 
ibu yang merokok, sedangkan anak laki-laki dipengaruhi oleh perilaku ayah dan ibu 
yang merokok. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor 
yang menentukan status merokok remaja seperti status merokok ayah dan ibu, tingkat 
pendidikan ayah dan ibu, dan status ekonomi keluarga - di Indonesia dan kemudian 
membandingkan hasilnya antara remaja laki-laki dan perempuan.    



Data yang digunakan bersumber dari survei Riset Kesehatan Dasar Indonesia tahun 
2013. Observasi yang digunakan adalah 77.625 remaja laki-laki dan 71.030 remaja 
perempuan. Untuk mengidentifikasi hubungan antara status merokok remaja dan 
beberapa variabel penentunya, penelitian ini diolah menggunakan metode regresi 
logistik biner.  

Untuk remaja laki-laki, semua variabel prediktor yang digunakan dalam analisis adalah 
signifikan secara statistik terkait dengan status merokoknya. Sedangkan untuk remaja 
perempuan, hanya variabel status merokok ibu yang signifikan secara statistik. 
Kecenderungan remaja laki-laki merokok adalah 1,6 kali jika ayahnya merokok dan 1,7 
kali jika ibu merokok. Sedangkan untuk remaja perempuan, kecenderungan dia 
merokok adalah sebesar 3,4 kali jika ibunya merokok.  

Status merokok orang tua merupakan sumber penting dari kerentanan terhadap 
kebiasaan merokok di kalangan remaja. Contoh dan pengawasan yang baik dari orang 
tua serta komunikasi dengan anak yang baik diharapkan bisa mengurangi jumlah 
remaja yang merokok. Selain itu, promosi 100 persen kawasan tanpa asap rokok di 
semua fasilitas umum dan tempat bekerja supaya bisa melindungi mereka yang bukan 
perokok.      

Kata Kunci: Remaja, merokok antargenerasi, regresi logistik biner, kawasan tanpa 
rokok 

 

P-16 Mengapa Ahok menghukum pemilik mall dan bukan menghukum 
perokok? Studi penerapan Social Determinants of Health di Daerah 
Khusus Ibukota Jakarta 
Mubasysyir Hasanbasri  
Universitas Gajah Mada 

 

Social determinants of health (SDH) adalah framework yang menggunakan pendekatan 
root cause analysis yang fundamental social causes daripada kerangka pemecahan 
masalah kesehatan berbasis ilmu kedokteran. Penerapan framework ini dalam bidang 
rokok sangat menarik. Sebagaimana diketahui, regulation berkaitan rokok di Indonesia 
tersedia banyak mulai dari hulu hingga hilir. Efektivitas dari regulasi-regulasi itu 
biasanya rendah di negara-negara yang governance masih rendah. Paper ini ingin 
memberi contoh pembuatan peraturan yang berani dalam mendorong mengurangi 
perokok di ruang publik. Ia akan menunjukkan argumen mengapa memilih menghukum 
pemilik mall daripada menghukum di perokok di mall. Paper ini berargumen ada 2 hal 
yang membuat pendekatan fundamental cause of smoking lebih tepat daripada 
melarang orang merokok sebagai sebuah perilaku individu. Pertama, pendekatan social 
causes lebih mengena karena stakholder perusahaan harus ikut bertanggung jawab 
terhadap perilaku pelanggan mereka. Kedua, perturan ini lebih mementingkan 
kepentingan pasive smokers yang secara tidak langsung membatasi perokok di tempat 
publik. Tiga, pemerintah daerah tidak memiliki guilty feeling terhadap melarang 
perokok secara langsung. Implikasi dari contoh ini dibahas. Alasan-alasan mengapa 
daerah lain di Indonesia tidak mau mengikuti aturan seperti ini. Kata kunci: social 
determinants of health, mall owner, passive smokers, public health regulation. 

 



P-17 Youth and Tobacco Control in Indonesia: Embracing Davids to defeat 
Goliaths 
Margianta Surahman Juhanda Dinata 
Yayasan Lentera Anak 
 

Indonesia is one of the few countries that has not yet signed or ratified the FCTC, and its 
young people are paying the price. Mass advertising and society consent to treat 
cigarettes as non-dangerous are some of the challenges for tobacco control in Indonesia. 
Considering these matters, Youth Movement for FCTC (YM for FCTC) declared their 
campaign on April 12th 2015. It was initiated by 60 young people from 11 cities. The 
main objective is to ensure the political will of Indonesian government to proceed the 
accession of FCTC and any other tobacco control related policy. To achieve this, YM for 
FCTC has been gathering supports of Indonesian society in tobacco control, especially 
young generations as the primary target of cigarette industries.   Through an 
ethnological research and leadership training conducted in YM for FCTC, we would be 
delighted to share the strategy of embracing youth participation in Indonesian tobacco 
control issues. We came up with two aspects of strategy: fundamental value and 
initiative value. The former consists six stages of fundamental values: clarification, 
persuasion, sympathy, empathy, collectivity, and action-oriented. As for the latter, it 
consists of a regeneration system called Collective Participation and Palpable Process 
Oriented (C3PO). The result was tremendous. A year after its inception, YM for FCTC has 
held countless offline activities, including street campaigns in front of the presidential 
palace, researches reviewing cigarette advertisements in schools, and more than 10.000 
handwritten letters organized by 20 Youth Reformers of YM for FCTC from 17 cities 
across Indonesia demanding the president to sign FCTC.   Our findings have shown that 
tobacco control measures in terms of education and civil empowerment for the youth 
have been extremely effective. Even though the tobacco control movement in Indonesia 
is still a minority as small as David in the Bible, we believe that if we can embrace more 
Davids from the young people, it will be easier to defeat the gigantic Goliath-alike 
influence of cigarette industries in Indonesia.    
Keywords: FCTC, Youth, Movement, Empowerment  

 
P-18 The Use of Smartphone and Open Source App in Smoke-free Area Survey 

Winny Setyonugroho, Dianita Sugiyo, Awang Daru Murti, Tanto Lailam 
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 
 

The use of traditional media, such as paper, when conducting a large-scale data collection 

faces problems such as high errors in data input.  The aim of this study is to investigate the 

feasibility of using a smartphone instead of paper in order to conduct a survey on Smoke-Free 

Areas in the province of Yogyarta, as well as the extent in which an ordinary smartphone user 

is capable of collecting the aforementioned data with little or no train. This survey was 

conducted using an available open source license software.  

An open-source smartphone app and data-collection server from Open Data Kit was 
used to conduct the survey. The form was generated using XLS Form and deployed in 
the smartphone using ODK collect in order to use it as an off-line survey. The data-
collection server was deployed by the IT department using a virtual machine in a 
standard office PC.  



In doing the survey, the smartphone, it being a common carry-on item, seems to attract 
fewer attention compared to when using paper. Uploading the survey results within a 
local server in the office proceeded with no data loss. The application is capable to 
operate in both a limited or full internet access.  
Smartphone technology benefits in easing the process of conducting a large scale area 
survey and uploading the results, as well as reducing input error. The most significant 
advantage is timeliness.  Further research needs to explore an alternative open-source 
system package that a common smartphone user could prepare without needing 
support from the IT department. 

 
P-19 Pengaruh Faktor Pengelola Terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan 

Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok Pada Hotel Berbintang Di 
Kabupaten Badung 
Ni Luh Putu Devhy, Putu Ayu Swandewi Astuti, Dyah Pradnyaparamita Duarsa 
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Penerapan Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) merupakan salah satu upaya 
pemerintah untuk mengurangi dampak buruk dari asap rokok dan menyediakan udara 
bersih dan sehat yang merupakan hak asasi manusia. Hotel berbintang merupakan 
salah satu KTR yang harus mendapat perhatian penting karena banyak dikunjungi oleh 
wanita dan anak-anak serta menjadi cerminan kepatuhan di kawasan lain. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui faktor pengelola yang mempengaruhi kepatuhan 
pelaksanaan Perda KTR Pada Hotel Berbintang. 
Penelitian ini adalah sebuah penelitian cross-sectional analitik yang dilaksanakan di 
Kabupaten Badung selama 3 bulan dari Maret sampai Mei 2014. Sampel penelitian 
berjumlah 104 hotel dan pengelolanya. Data kepatuhan dikumpulkan melalui observasi 
menggunakan lembar observasi dan data faktor pengelola melalui wawancara 
terstruktur menggunakan kuesioner. Data dianalisis secara deskriptif, bivariat 
menggunakan Chi square test dan multivariat menggunakan Poisson regresi. 
Berdasarkan hasil penelitian diketahui 70,2% pengelola adalah laki-laki dan sebagian 
besar (94,2%) berpendidikan S1/S2. Kepatuhan hotel berbintang terhadap Perda KTR 
masih rendah (15,4%). Faktor yang meningkatkan kepatuhan adalah pengetahuan yang 
baik (PR=2,0; 95%CI: 0,8-4,9), sikap yang baik (PR=2,5; 95%CI: 0,8-8,2), dukungan yang 
nyata terhadap Perda KTR (PR=4,25; 95%CI: 1,03-17,58) dan adanya himbauan 
organisasi (PR=1,8; 95%CI: 0,7-4,5).Sedangkan perilaku merokok pengelola 
berpengaruh secara bermakna menghambat kepatuhan.  
Pengetahuan, sikap, dukungan, himbauan organisasi dan perilaku merokok merupakan 
faktor yang mempengaruhi kepatuhan. Untuk meningkatkan kepatuhan harus 
dilakukan upaya-upaya seperti sosialisasi, pembinaan dan pendampingan oleh dinas 
pariwisata, dinas kesehatan dan Satpol PP secara berkelanjutan untuk meningkatkan 
pengetahuan, pemahaman, sikap dan dukungan nyata pengelola terhadap pelaksanaan 
Perda KTR.    
Kata Kunci: Kepatuhan, Perda KTR, Hotel berbintang, Pengelola. 

 
P-20 Perbandingan Pengaruh Pemberian Pendidikan Kesehatan tentang Bahaya 
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Perilaku Merokok pada Remaja di Kabupaten Sintang 



Arip Ambulan Panjaitan, Mimpor 
STIKes Kapuas Raya Sintang, Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang 
 

Remaja merupakan salah satu kelompok berisiko terpapar kasus akibat perilaku 
merokok. Remaja merupakan sasaran terbesar perusahaan rokok. Konsumsi rokok pada 
usia remaja tergolong cukup tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
perbandingan pengaruh pendidikan kesehatan tentang bahaya merokok pada remaja 
melalui orang tua, guru dan teman sebaya terhadap peningkatan pengetahuan dan sikap 
dalam pencegahan perilaku merokok.    
Penelitian ini merupakan penelitian quasy eksperiment dengan rancangan penelitian 
pretest-posttest design with control group. Teknik pengumpulan data menggunakan 
kuesioner terstruktur. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas X (sepuluh) SMA 
Negeri di Kabupaten Sintang sebanyak 936 orang. Pemilihan sampel menggunakan 
simple random sampling sebanyak 160 orang, dibagi menjadi empat kelompok yaitu 3 
kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Analisis data menggunakan uji statistik 
paired t-tes dan uji statistik one way-Anova.    
Hasil penelitian menunjukkan ada perbedaan skor rata-rata pengetahuan (p=0,049) dan 
sikap (p=0,023) pada kelompok eksperimen setelah perlakuan dan tidak ada perbedaan 
skor rata-rata pengetahuan (p=0,063) dan sikap (p=0,079) pada kelompok kontrol. 
Hasil uji paired t-test menunjukkan ada pengaruh pendidikan kesehatan tentang bahaya 
merokok melalui guru terhadap pengetahuan (0,009) dan sikap (p=0,028), selain itu 
hasil uji statistik one way-Anova menunjukkan bahwa kelompok yang berbeda 
signifikan adalah kelompok guru dengan kelompok teman sebaya.  
Dari penelitian ini diharapkan agar sekolah memberikan informasi yang intensif kepada 
siswanya tentang bahaya merokok agar dapat meningkatkan pemahaman remaja serta 
mengaktifkan program UKS, sehingga mereka akan berpikir dengan cermat sebelum 
melakukan perilaku merokok.      
Kata Kunci: Pendidikan Kesehatan, Bahaya Merokok, Remaja 

 
P-21 Aksi Damai dan Penandatanganan Petisi Sebagai Upaya Mendukung Ratifikasi 
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Indonesia merupakan salah satu negara yang belum melakukan ratifikasi Framework 
Convention on Tobacco Control (FCTC). Departemen Kajian Aksi Strategis Badan 
Eksekutif Mahasiswa Universitas Airlangga Surabaya besertaseluruh Badan Eksekutif 
Mahasiswa di Indonesia menggelar aksi damai dan penandatanganan petisi yang 
bertujuan untuk mendukung aksesi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) 
di Indonesia. Tujuan kegiatan adalah untuk memberikan pengetahuan kepada 
masyarakat dan mengetahui bagaimana dukungan masyarakat terkait Framework 
Convention on Tobacco Control (FCTC).  
Aksi damai ini berupa rangkaian kegiatan yang meliputi long march, pembagian flier, 
deklarasi dan penandatanganan petisi. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 8 Juni 2014 
dalam rangka Hari Tanpa Tembakau Sedunia (HTTS). Tempat kegiatan yaitu Taman 



Bungkul, yang dikenal sebagai salah satu icon taman terkenal di kota Surabaya dengan 
sasaran seluruh pengunjung Taman Bungkul, Surabaya khususnya remaja dan dewasa.  
Output dari kegiatan ini adalah masyarakat merespon positif dan antusias serta banyak 
yang bersedia menandatangani petisi secara sukarela. Hal ini dibuktikan dari jumlah 
yang menandatangani petisi sebanyak 113 orang. Outcome berupa publikasi yang 
berhasil melalui media sosial Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kesehatan 
Masyarakat Universitas Airlangga.  
Masyarakat mendukung aksi damai yang dibuktikan dengan penandatanganan petisi. 
Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan masyarakat semakin mengetahui isu-isu terkait 
ratifikasi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC).  
Kata kunci: Aksi damai, Framework Convention on Tobacco Control (FCTC), petisi 
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Rokok merupakan masalah yang sangat besar bagi kesehatan masyarakat dalam suatu 
negara. Menurut data WHO (2013), telah terjadi kematian lebih dari 5.000.000 pada 
perokok aktif dan lebih dari 600.000 pada perokok pasif. Indonesia menempati 
peringkat keempat di dunia dan pertama di ASEAN sebagai negara dengan konsumsi 
rokok terbanyak dengan persentase 46,16%. Bali sebagai salah satu provinsi dengan 
penduduk yang cukup padat, dimana proporsi penduduk produktif sebanyak 68,70% 
memiliki perokok usia ≥10 tahun yang selalu merokok setiap hari  yang cukup tinggi 
yaitu dengan persentase 18,0%. Mahasiswa sebagai penduduk dengan usia produktif 
juga memiliki risiko tinggi untuk mengonsumsi rokok, padahal harapannya mahasiswa 
adalah agen perubahan bagi bangsa. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran 
pengetahuan dan perilaku mahasiswa Universitas Udayana terkait rokok tahun 2016. 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan rancangan cross sectional. 
Penelitian dilakukan dari 18 Oktober 2016 sampai 9 November 2016. Pengambilan 
sampel dilakukan dengan cara Non Probability Sampling dengan Teknik Purposive 
Sampling. Sebanyak 130 orang mahasiswa Universitas Udayana diikutkan dalam 
penelitian ini. Data dianalisis dengan analisis univariat untuk melihat distribusi data 
dan karakteristik responden menggunakan program STATA 12. 
Responden yang mengikuti penelitian ini sebanyak 130 mahasiswa dengan proporsi 
perempuan 68,46% dan laki-laki 31,54%. Hasil penelitian menunjukan sebanyak 
13,08% mahasiswa adalah perokok, dimana 55,56% adalah laki-laki dan 44,44% adalah 
perempuan. Dilihat berdasarkan perilaku merokoknya, sebanyak 88,89% mahasiswa 
perokok, mengonsumsi rokok dalam jumlah kurang dari 10 batang per harinya. 
Berdasarkan kategori pengetahuan respoden tentang rokok dan dampaknya bagi 
kesehatan diketahui sebagian besar mahasiswa 58,46%,  mempunyai pengetahuan 
kategori cukup, 40,77 memiliki pengetahuan baik, dan sisanya 0,77% memiliki 
pengetahuan buruk. 
Disimpulkan bahwa sebagian besar mahasiswa memiliki pengetahuan terkait rokok 
dalam kategori cukup. Perilaku mahasiswa Universitas Udayana terkait rokok yaitu 
sebagian besar tidak merokok, dimana mahasiswa yang merokok sebagian besar adalah 



laki-laki. Diperlukan upaya pembinaan karakter secara berkala dan rutin dari pihak 
universitas kepada mahasiswa untuk menekan angka perokok khusunya pada kalangan 
mahasiswa di Univeritas Udayana. Upaya ini juga diharapkan mampu mendukung 
Universitas Udayana sebagai Smoking Free Campus. Diharapkan adanya penelitian lebih 
lanjut terkait hubungan antara sikap dan pengetahuan terhadap perilaku merokok pada 
mahasiswa khususnya di Universitas Udayana. 

 
P-23 KEPATUHAN MAHASISWA TERHADAP PENERAPAN KAWASAN TANPA 

ROKOK DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS HALU OLEO (STUDI PADA 
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Penerapan Kawasan Tanpa Rokok merupakan salah satu upaya untuk mengendalikan 
perilaku merokok di Indonesia. Institusi pendidikan tinggi adalah tempat belajar 
mengajar yang masuk sebagai kawasan tanpa rokok. Universitas Halu Oleo (UHO) 
dengan status perguruan tinggi negeri di Kendari, Sulawesi Tenggara telah 
mendeklarasikan diri sebagai kawasan tanpa asap rokok. Mahasiswa masih memiliki 
perilaku merokok walaupun kampus telah menerapkan kawasan tanpa rokok. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan dan sikap 
mahasiswa dengan kepatuhan penerapan kawasan tanpa rokok di Fakultas Kesehatan 
Masyarakat Universitas Halu Oleo. 
Jenis penelitian adalah observasional analitik dengan menggunakan pendekatan cross 
sectional. Sampel adalah mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Halu 
Oleo. Teknik pengambilan sampel yakni simple random sampling, dengan jumlah 
sampel sebesar 152 mahasiswa. Pengumpulan data menggunakan kuesioner 
terstruktur. Data dianalisis menggunakan analisis univariat, analsis bivariat 
menggunakan uji chi square dan analisis multivariat menggunakan uji regresi logistik.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 96,10% responden memiliki intensitas yang tinggi 
terhadap kepatuhan kawasan tanpa rokok, responden memiliki tingkat pengetahuan 
yang baik mengenai kawasan tanpa rokok sebesar 100,00%, dan terdapat 98,00% 
responden memiliki sikap yang positif terhadap penerapan kawasan tanpa rokok. Hasil 
analisa bivariat menggunakan uji chi square (p=0,000) terdapat hubungan yang 
bermakna antara pengetahuan, sikap dan perilaku terhadap kawasan tanpa rokok. Hasil 
analisis multivariat menggunakan uji regresi logistik menunjukkan bahwa faktor yang 
paling dominan berhubungan secara bersama dengan intensi kepatuhan penerapan 
kawasan tanpa rokok adalah pengetahuan (OR=0,041).  
Disimpulkan bahwa pengetahuan dan sikap mahasiswa terhadap penerapan kawasan 
tanpa rokok sudah baik meskipun beberapa mahasiswa dengan perilaku merokok. 
Maka diperlukan adanya pengawasan penerapan kawasan tanpa rokok dan pemberian 
sanksi bagi yang merokok di kawasan tanpa rokok. Kata Kunci: Kepatuhan, 
Pengetahuan, Sikap, Kawasan Tanpa Rokok. 
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Kesehatan Kota Palu 
 

Merokok merupakan salah satu faktor risiko penyakit tidak menular. Sebatang rokok, 
mengandung 4000 zat berbahaya bagi kesehatan, 43 diantaranya bersifat karsinogenik. 
Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar tahun 2013, prevalensi merokok di Indonesia masih 
tinggi yakni 36,3%. Sedangkan proporsi penduduk > 10 tahun yang mempunyai 
kebiasaan merokok di Indonesia sebesar 24,3%. Kota Palu sebagai salah satu kota yang 
mempunyai peraturan tentang Kawasan Tanpa Rokok, mempunyai proporsi penduduk 
> 10 tahun dengan kebiasaan merokok sebesar 22,9%. Kondisi ini menyebabkan 
meningkatnya kasus penyakit tidak menular yakni hipertensi, stroke, penyakit jantung 
dan pembuluh darah, asma, serta Penyakit Paru Obstruktif Kronik di Puskesmas. 
Penatalaksanaan kelompok penyakit ini, tidak hanya dengan pengobatan penyakitnya, 
namun diperlukan penatalaksanaan faktor risiko merokok. Sejak tahun 2015, 
Puskesmas Talise Kota Palu, telah menerapkan Program Upaya Berhenti Merokok bagi 
klien perokok maupun pasien penyakit tidak menular yang mempunyai riwayat 
merokok.  
Upaya Berhenti Merokok di Puskesmas Talise menggunakan Pendekatan 4T yakni 
Tanyakan, Telaah, Tolong dan Nasihati, serta Tindak Lanjut. Pendekatan ini dilakukan 
oleh dokter atau perawat Puskesmas. Setiap klien atau pasien yang mengikuti program 
ini, dilakukan identifikasi awal, evaluasi dan dukungan motivasi, tatalaksana 
nonfarmakologis berupa konseling dan terapi perilaku, serta tindak lanjut. Pasien 
datang kontrol ke Puskesmas setiap 2 minggu sejak kunjungan pertama. Selama kontrol, 
dilakukan penilaian tingkat keberhasilan berhenti merokok antara lain motivasi, 
kendala, gejala putus nikotin, dan parameter klinis. Hasil akhir ditentukan setelah 
menjalani program selama 3 bulan. 
Upaya berhenti merokok dengan Pendekatan 4T mampu menurunkan jumlah perokok. 
Pada pasien penyakit tidak menular, pendekatan ini dapat mengontrol derajat penyakit, 
mencegah kekambuhan penyakit, dan mengurangi rujukan ke Rumah Sakit. 
Upaya Berhenti Merokok dengan Pendekatan 4T di Puskesmas, sangat efektif dalam 
menurunkan prevalensi merokok dan dampak buruk merokok bagi kesehatan. Seluruh 
fasilitas kesehatan primer diharapkan dapat menerapkan pendekatan ini terutama 
dalam penatalaksanaan pasien penyakit tidak menular.   
Kata Kunci: Merokok, Upaya Berhenti Merokok, Pendekatan 4T  
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Semenjak munculnya isu fenomenal mengenai wacana kenaikan harga rokok yang 
mencapai Rp. 50.000,00 di Indonesia yang didasarkan pada hasil polling JKN dan Rokok 
CHEPS UI antara periode Desember 2015 – Januari 2016, muncul berbagai keresahan 
diantara pelaku industri dan pertanian tembakau dalam negeri. Keresahan yang muncul 
adalah adanya anggapan bahwa kenaikan harga rokok hanya akan mematikan industri 
rokok dalam negeri dan hanya akan memperkuat industri rokok asing yang masuk ke 
Indonesia. Bahkan hasil polling JKN dan Rokok CHEPS UI menunjukan bahwa rokok 



merek sampoerna yang saham perusahaanya dimiliki oleh asing mendominasi pilihan 
merek rokok responden yaitu sebesar 45% dari total 415 responden. Akan tetapi, perlu 
bukti lebih dalam untuk menguji apakah industri rokok dalam negeri akan mati karena 
hal tersebut apalagi dengan jumlah responden yang terbatas dan belum adanya 
pengamatan dari sisi faktor lainnya seperti sosial ekonomi dan demografi responden. 
Dengan menggunakan metode regresi multinomial logit dan data survei sosial ekonomi 
nasional serta survei kehidupan keluarga Indonesia sebagai pembanding, penelitian ini 
berusaha menjawab probabilitas karakteristik sosial ekonomi dan demografi individu 
dalam menentukan preferensi pilihan merek rokok antara merek rokok asing dan 
merek rokok lokal. 
Kata Kunci: Rokok Lokal, Rokok Asing, Preferensi, Merek, Sosial Ekonomi, Demografi, 
Multinomial Logit 

 
P-26 Kampanye Hari Tanpa Tembakau Sedunia Upaya Untuk Mewujudkan 

Kawasan Tanpa Rokok Di Kabupaten Indramayu 
Depi Yulyanti 
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Kawasan tanpa asap rokok merupakan salah satu cara untuk melindungi masyarakat 
dari paparan asap rokok. Setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan udara yang 
segar, tidak ada batasan aman terhadap asap rokok, sehingga penerapan kawasan tanpa 
asap rokok harus diwujudkan. Karena implementasi 100 % lingkungan bebas asap 
rokok merupakan salah satu cara memberikan perlindugan terhadap perokok pasif. 
Indramayu merupakan salah satu daerah yang letak geografisnya berada di jalur 
pantura yang menyebabkan letak geografis Idramayu sangat strategis untuk pemasaran 
rokok. Hal tersebut diperkuat dengan hasil survey IPM pada tahun 2011 menunjukan 
bahwa tingkat pendidikan masyarakat Kabupaten Indramayu menunjukan bahwa 
tingkat pendidikan masyarakat Kabupaten Indramayu sebagian besar adalah sampai 
tingkat sekolah dasar (SD) / sederajat yaitu sebesar 35,29 %. Rendahnya tingkat 
pendidikan masyarakat kabupaten indramayu berdampak terhadap pengetahuan dan 
pemahaman masyarakat akan pentingnya kawasan tanpa asap rokok. Hal tersebut 
menjadi sebuah tantangan bagi STIKes Indramayu khususnya Program Studi Ilmu 
Kesehatan Masyarakat untuk dapat mengadvokasi sebuah kebijakan daerah tentang 
kawasan tanpa asap rokok. Sejak tahun 2013 Program Studi Ilmu Kesehatan 
Masyarakat bekerjasama dengan Himpunan Mahasiswa Kesehatan Masyarakat STIKes 
Indramayu melakukan advokasi melalui kampanye damai untuk mewujudkan kawasan 
tanpa asap rokok pada peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia setiap tanggal 31 Mei. 
Kampanye dilaksanakan secara rutin setiap tahun, dengan sasaran Bupati Indramayu 
dan DPRD Indramayu sebagai pemangku kebijakan di Indramayu.Advokasi yang 
dilakukan tentunya tidak hanya dilakukan oleh Program Studi Ilmu Kesehatan 
Masyarakat STIKes Indramayu, namun dalam advokasi ini Program Studi Ilmu 
Kesehatan Masyarakat STIKes sebagai penggerak organisasi lainnya, Program Studi 
Ilmu Kesehatan Masyarakat STIKes Indramayu bekerjasama dengan Dinas Kesehatan 
Kabupaten Indramayu, WITT (Wanita Indonesia Tanpa Tembakau), PAMI, dan ISMKMI.  
Kegagalan sebuah advokasi dikarena tidak adanya sebuah dukungan dari pemangku 
kebijakan, maka dari itu advokasi tidak akan bisa dilakukan oleh satu organisasi saja. 
Advokasi harus dilakukan bersama-sama dengan organisasi lainnya yang memiliki 



tujuan yang sama. Metode yang digunakan dalam advokasi untuk mewujudkan adanya 
sebuah kebijakan di Idramayu tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok yaitu dengan 
metode Advokasi Media dan Advokasi Asosiasi Peminat. Kegiatan advokasi ini 
dilakukan dengan mengadakan kampanye pada peringatan Hari Tanpa Tembakau 
Sedunia kegiatannya berupa long march untuk memberikan edukasi kepada masyarakat 
terkait pentingnya kawasan tanpa asap rokok dan bahaya asap rokok, teatrikal, orasi, 
dan audiensi. Advokasi Media dan Advokasi Asosiasi Peminat sangat tepat untuk 
digunakan dalam advokasi ini. Karena semakin banyak media massa yang meliput dan 
memberitakan maka akan semakin mudah didengar oleh pemangku kebijakan 
begitupun dengan metode advokasi asosiasi peminat, semakin banyak yang peduli dan 
ikut terlibat dalam kampanye maka semakin kuat dukungan kepada pemerintah untuk 
segera membuat sebuah kebijakan tentang kawasan tanpa asap rokok.Kampanye Hari 
Tanpa Tembakau Sedunia sangat efektip dilakukan untuk mengadvokasi agar terbentuk  
sebuah kebijakan tentang kawasan tanpa asap rokok di Kabupaten Indramayu, 
kampanye yang dilakukan mulai dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 membuah 
hasil yang signifikan, pada tahun 2015 Bupati mengeluarkan kebijakan tentang kawasan 
tanpa rokok berupa Peraturan Bupati Indramayu No. 1.A.1 Tahun 2015 Tentang 
Kawasan Tanpa Rokok. Tahun 2015 sudah keluar aturan Tentang Kawasan Tanpa 
Rokok namun aturan tersebut implementasinya tidak jelas sehingga pada tahun 2016 
peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia dilakukan untuk mengkritisi implementasi 
dari kebijakan tersebut dan mengadvokasi kepada DPRD untuk membuat PERDA 
tentang Kawasan Tanpa Rokok. Respon dari DPRD sangat positif dan usulan yang 
disampaikan dalam kampanye tersebut sesuai dengan rencana DPRD untuk membuat  
PERDA tentang Kawasan Tanpa Rokok. Kampanye tersebut semakin menyakinkan 
DPRD untuk segera membuat PERDA tentang Kawasan Tanpa Rokok, DPRD mendengar 
secara langsung dari masyarakta indramayu yang suaranya diwakilkan oleh organisasi 
mahasiswa dan organisasi lainnya yang tergabung dalam aksi tersebut bahwa 
masyarakat indramayu sangat mendambakan udara segar yang terbebas dari asap 
rokok. Kampanye peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia dengan menggunakan 
metode Advokasi Media dan Advokasi Asosiasi Peminat sangat efektip untuk 
dilaksanakan untuk mengadvokasi sebuah kebijakan, karena apabila kampanye 
dilaksanakan dalam momentum yang tepat maka akan menarik perhatian dan 
kepedulian massa tentang isu yang diangkat sehingga memudahkan dalam 
penyampaian pesan kepada pemangku kebijakan. Cara ini bisa dilakukukan untuk 
mengadvokasi kebijakan-kebijakan kesehatan yang lainnya.  
Kata Kunci: Kesehatan Masyarakat, STIKes Indramayu, Advokasi, HTTS, KTR 
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Saat ini kejadian kanker paru di Indonesia semakin meningkat. Merokok merupakan 
salah satu faktor risiko untuk terjadinya kanker paru. Data mengenai kebiasaan 
merokok pada penderita kanker paru masih dibutuhkan, terutama di Indonesia. Tujuan: 



Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pola kebiasaan merokok pada penderita 
kanker paru yang telah terdiagnosis pasti secara sitologi atau histopatologi di Indonesia.  
Penelitian ini merupakan penelitian cross sectional dengan mengambil subjek pada 
populasi penderita kanker paru yang baru terdiagnosis dengan pasti berdasarkan hasil 
histologi atau sitologi di RS Persahabatan Jakarta. Adapun jenis kanker yang diteliti 
adalah jenis adenokarsinoma yang merupakan jenis terbanyak di Indonesia. Subjek 
diambil secara konsekutif di Poli Paru RS Persahabatan Jakarta pada bulan Juni 2016 
hingga Oktober 2016. Data mengenai riwayat merokok diketahui dengan wawancara.  
Terdapat 75 subjek yang bersedia turut serta dalam penelitian pendahuluan ini. 
Semuanya merupakan penderita kanker paru yang baru terdiagnosis dan belum 
mendapatkan terapi. Jenis histopatologi berupa adenokarsinoma dan stadium lanjut 
(IIIB dan IV). Pada kelompok ini didapatkan 66,7% (43 subyek) laki-laki dan 33,3% ( 32 
subyek) perempuan. Lima puluh delapan persen subjek memiliki riwayat merokok, 
sedangkan 42% tidak pernah merokok. Namun pada subyek kanker paru laki-laki, 
ditemukan 97% (42 subyek) memiliki riwayat merokok, sedangkan hanya 1 subyek 
perempuan yang diketahui memiliki riwayat merokok. Rerata lama merokok adalah 
29,7 tahun dengan Indeks Brinkman Ringan sebesar 10%, Sedang sebesar 28% dan 
Berat sebesar 63%. Jenis rokok yang paling sering adalah Kretek (30%) dan Filter 
(30%), dan 16% merokok jenis campuran (kretek dan filter).  
Laki-laki penderita kanker paru jenis karsinoma bukan sel kecil (KPKBSK) sebagian 
besar memiliki riwayat merokok, sedangkan perempuan dengan kanker paru jarang 
memiliki riwayat merokok. Mekanisme biologis yang mendasarinya perlu diteliti lebih 
lanjut.  
Kata kunci: kanker paru karsinoma bukan sel kecil (KPKBSK), riwayat rokok 
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Pada tahun 2008 Pemerintah Kota Surabaya membuat Perda Kota Surabaya Nomor 5 
tahun 2008 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok dengan 
tujuan melindungi warga Kota Surabaya dari paparan asap rokok yaitu melindungi 
perokok pasif. Namun Peraturan Daerah ini masih dinilai kurang efektif karena masih 
banyak pelanggaran yang terjadi di antaranya orang masih bebas merokok terutama di 
dalam fasilitas kesehatan di Kota Surabaya. 
Tujuan survei ini adalah untuk memantau penerapan Perda Nomor 5 tahun 2008 
tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok di Fasilitas Kesehatan 
di Kota Surabaya. 
Survei ini menggunakan studi deskriptif dengan pendekatan cross sectional. Pemilihan 
sampel pada survei ini menggunakan purposive sampling berdasarkan data fasilitas 
kesehatan dari Dinas Kesehatan Kota Surabaya. Kegiatan survei untuk pengumpulan 
data dilakukan dengan menggunakan lembar check list observasi. Waktu pelaksanaan 
survei ini yaitu pada Bulan Januari-September Tahun 2016. 
Hasil  menunjukkan bahwa sebesar 51,9% pengelola sarana tidak tahu adanya Perda 
5/2008, sebesar 83,3% fasilitas kesehatan telah menerapkan Perda 5/2008, sebesar 



65,7% fasilitas kesehatan telah melakukan sosialisasi Perda 5/2008 pada seluruh 
karyawan, dan sebesar 50% fasilitas kesehatan memasang tanda dilarang merokok. 
Fasilitas kesehatan yang terdapat pelanggaran sebesar 23,1% dan adanya MoU dengan 
perusahaan rokok sebesar 0,9%. 
Masih banyak fasilitas kesehatan yang belum mengetahui dan menerapkan  Perda Kota 
Surabaya Nomor 5 tahun 2008 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas 
Merokok. Oleh karena itu perlu adanya upaya sosialisasi dari Dinas Kesehatan Kota 
Surabaya secara berkala untuk penguatan implementasi Perda 5/2008. 
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Indonesia was ranked as the 3rd largest number of smokers in the world. Based on the 
report Riskesdas by 2013 the Indonesia population smoking behaviour 15 years old and 
above tending to increase from 34.2% to 36.3%. The Government is attempting to cope 
with the impact the danger of smoking among them by setting the KTR. Dinkes Kota 
Bandung through Heath Promotion Section did a training task force KTR at 30 junior high 
school and 20 senior high school in Bandung. The purpose of this research is to know the 
application KTR in junior high and senior high school have been trained as Satgas KTR in 
Bandung. This research uses qualitative phenomenology method with a number of 
informants as many 8 persons composed of principals, teachers, students and 
representatives of KTR Force of 4 Junior High School and 24 Senior High School Bandung. 
The collection of data gathered through the interview and observation techniques. The 
results of this research, namely support for the program as well as the cadre recruitment 
obtained from KTR all party schools and related sectors. Socialization programs 
conducted through the madding, snapping the smoking ban, campaign signs and 
socialization during the ceremony flag. So no more people who smoke in the school 
environment, but implementation of programs considered up and down still KTR and the 
sanctions given haven’t been clearly visible even at one of the schools is still difficult to find 
due lack of prohibition signs monitoring from various related parties as well as the lack of 
special funds and facilities provided by the school. As for the advice given that is expected 
of the parties can seek more intense monitoring program KTR, the school is expected to 
allocate special budget as well facilities for KTR, Satgas KTR is expected to utilize the 
facilities as well more active again in the running tasks. 
Keywords: Application No Smoking Area  
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Through Law N0 36 of 2009 and Government Regulation N0 109 In 2012, the government 
has been working to improve public health status by regulating the pictorial health 
warnings which must be included on packs of cigarettes and came into force on June 24 
2014,  it is necessary to study its effectivenes, Perceptions of UPN Veteran Jakarta Health 
Sciences student on the effectiveness of pictorial health warnings on tobacco packages in 
terms of ease of reading and understanding the purpose of pictorial health warnings on 
cigarette packs was 61.1%. Most students do not pay attention and read health 
information on cigarette packs by 85.3%, and proposed the ideal size of health warnings 



was 50% .To improve the effectiveness of pictorial  health warnings on tobacco packaging, 
the size must be increased at least 50% of the size of cigarette packs , using striking colors 
and contrasts that draw attention, as well as using more sinister image as organs 
damaged by smoking behavior.There I correlation between pictorial size and pictorial 
health warning effectiveness (r=0,38, p =0,00).  
Keywords: smoking behavior, effectiveness, pictorial health warning on tobacco package, 
student’s perceptions 
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Berbagai penelitian menyebutkan bahwa merokok meningkatkan risiko untuk perilaku 
penyalahgunaan narkoba, khususnya narkoba jenis ganja. Gateway theory juga 
menyatakan bahwa perkembangan konsumsi zat adiktif mengikuti sebuah proses 
berurutan. Menurut teori ini, penyalahgunaan ganja merupakan proses lanjut dari 
kebiasaan mengkonsumsi zat illicit (terlarang), seperti tembakau/rokok. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berapa lama waktu (dalam tahun) untuk 
bertahan dari mulai pertama kali merokok sampai pertama kali menyalahgunakan 
ganja yang dialami oleh pelajar/mahasiswa perokok yang menyalahgunakan ganja di 
Indonesia tahun 2011 berdasarkan frekuensi merokok.  
Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data survei nasional perkembangan 
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba pada  kelompok pelajar/mahasiswa di 
Indonesia tahun 2011 yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional dan Pusat 
Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia. Ada 708 sampel yang dianalisis, di mana 
mereka adalah penyalahguna ganja yang sebelumnya didahului dengan melakukan 
kebiasaan merokok. Untuk mengetahui lama ketahanan dari mulai merokok sampai 
menyalahgunakan ganja digunakan analisis kesintasan (survival analysis) dengan 
metode Kaplan Meier dan Log-Rank Test.  
Secara deskriptif, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelajar/mahasiswa perokok 
yang menyalahgunakan ganja memulai merokok pertama kali pada kisaran umur 
termuda adalah 7 tahun (2.8%) dan tertua adalah 21 tahun (0.1%). Mayoritas memulai 
merokok pada umur 10-14 tahun (60%). Median mulai merokok adalah 13 tahun. 
Sedangkan umur mulai menyalahgunakan ganja, termuda adalah 8 tahun (0,3%) dan 
tertua adalah 25 tahun (0.4%). Mayoritas mulai menyalahgunakan ganja pada umur 15-
19 tahun (65.6%). Median umur merokok adalah 16 tahun. Berdasarkan frekuensi 
merokok, mayoritas responden merokok dengan frekuensi >35 batang/minggu 
(43,4%). Hasil analisis kesintasan dengan metode Kaplan Meier menunjukkan bahwa 
mereka yang jarang merokok sampai merokok dengan frekuensi 35 batang/minggu 
didapatkan waktu untuk menyalahgunakan ganja adalah 2 tahun. Sedangkan mereka 
yang merokok dengan frekuensi lebih tinggi, yaitu >35 batang/minggu didapatkan 
waktu untuk menyalahgunakan ganja adalah 3 tahun. Hasil uji Log-Rank Test 
menunjukkan adanya hubungan yang bermakna antara nilai waktu ketahanan tersebut 
dengan nilai P<0,0001.  



Penelitian ini menyimpulkan bahwa median waktu dari mulai merokok sampai 
menyalahgunakan narkoba jenis ganja pada pelajar/mahasiswa perokok di Indonesia 
tahun 2011 berdasarkan frekuensi merokok adalah pada rentang 2 - 3 tahun. 


